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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -8584/ 2021 13-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബിൻ മാതയ   െകാടിയർ  അംശം  െകാടിയർ  േദശം

പളിയാമടതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അമ േറാസമ മാതയ  ,  െകാടിയർ അംശം െകാടിയർ േദശം

പളിയാമടതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3-6367/ 2021 13-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മാധവി  െക  േകാളാരി അംശം മരതായി േദശം ഇളമയിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ശാന െക , േകാളാരി അംശം മരതായി േദശം ഇളമയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ   15-03-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8476/ 2021 13-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങചൻ ഇ വി  വയതർ അംശം വയതർ േദശം ഇഞിപറമിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ൈലസമ ഫാൻസിസ , വയതർ അംശം വയതർ േദശം ഇഞിപറമിൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ മാതയ അമ 63

2 െഷറിൻ മാതയ സേഹാദരി 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന െക മകള 64
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8510/ 2021 13-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാമ ഫിലിപ്   കണിചാർ അംശം  കണിചാർ േദശം

േതാടതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ടി  പി  േജാസ ,  കണിചാർ അംശം  കണിചാർ േദശം  േതാടതിൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    13-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8509/ 2021 13-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െജ ഫിലിപ്  കണിചാർ അംശം കണിചാർ േദശം േതാടതി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ടി പി േജാസ , കണിചാർ അംശം കണിചാർ േദശം േതാടതിൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-1999 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലസമ ഫാൻസിസ ഭാര് 53

2 ആതിര േജാസഫ മകള 21

3 കാതറിൻ മരിയ േജാസഫ മകള 14

4 േറാസ മാറിയ േജാസഫ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി പി േമാളി മകള 69

2 ടി പി േജാസ മകന 68

3 േമഴി േതാടതിൽ ഫിലിപ് മകള 64

4 വൽസമ ലാൽ മകള 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ബി 3 -8585/ 2021 13-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ  െകാടിയർ അംശം െകാടിയർ േദശം  എഴാനികാട് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന േജാസ മാതയ , െകാടിയർ അംശം െകാടിയർ േദശം  എഴാനികാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8377/ 2021 10-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക രാജൻ  ചാവേശരി അംശം ഉളിയിൽ േദശം കണിചിറയി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന വിഷ െക ആർ , ചാവേശരി അംശം ഉളിയിൽ േദശം കണിചിറയിൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8386/ 2021 10-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക രാജൻ  ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശം അന്യം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാൻസി മാതയ മകള 55

2 േജാസ മാതയ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി എ ടി ഭാര് 55

2 േരഷ െക ആർ മകള 32

3 ശീഷ െക ആർ മകള 30

4 വിഷ െക ആർ മകന 25
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ടി സജിത് , ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശം അന്യം വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8385/ 2021 10-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ പതിയപരയിൽ മഞ  ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി

േദശം  ഖദീജ  േകാേടജ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള പി എം ഫൗസിയ , ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശം ഖദീജ

േകാേടജ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബദെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    26-07-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8382/ 2021 10-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കഞികഷമാരാർ  പഴശി അംശം മടനർ േദശം കേണാത

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന എം പി  ശിവരാമൻ ,  പഴശി  അംശം  മടനർ േദശം  കേണാത്  വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സവിത ടി ഭാര് 49

2 ടി സജിത് മകന 32

3 സരത് ടി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ഇബാഹിം ഭരതാവ 76

2 പി എം ഫൗസിയ മകള 49

3 അബൾ ബഷീർ മകന 47
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി കാർത്ായനി ഭാര് 85

2 എം പി മാലതി മകള 71

3 എം പി നനിനി മകള 69

4 ശങരമാരാർ മാമയിൽപതൻവീടിൽ മകന 67

5 എം പി ശിവരാമൻ മകന 61

6 എം പി മരളീധരൻ മകന 58

7 എം പി േജ്ാതിലകി മകള 53
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -8381/ 2021 10-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞി മമദ വണതാൻ വീടിൽ  പഴശി അംശം കേരറ േദശം

സജനാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് വി കഞാമി , പഴശി അംശം കേരറ േദശം സജനാസ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8379/ 2021 10-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി കഞിരാമൻ നമ്ാർ  പഴശി അംശം കഴികൽ േദശം

എഴതളിപറമ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ശീജിത് െക െക , പഴശി അംശം കഴികൽ േദശം എഴതളിപറമ് വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8380/ 2021 10-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി കഞാമി ഭാര് 57

2 സജിന വാണിയിടതിൽ മകള 40

3 ഷാകിർ വി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക വതല ഭാര് 71

2 െക െക ചാനിനി മകള 50

3 െക െക ശാലിനി മകള 47

4 ശീനിവാസൻ െക നമ്ാർ മകന 45

5 ശീജിത് കതാേമത് േകായിറി മകന 42
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  ഇരിടി  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ െചറിയത്  മണതണ അംശം മണതണ േദശം

െചറിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8383/ 2021 10-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വിജയകമാർ  മഴകന് അംശം പാല േദശം വിജയവിലാസം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് രമ് െക വി , മഴകന് അംശം പാല േദശം വിജയവിലാസം വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 8388/ 2021 10-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി കാവംകാടിൽ  തിലേങരി അംശം വേഞരി േദശം

കാവംകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന തമാൻ െക െക , തിലേങരി അംശം വേഞരി േദശം കാവംകാടിൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി സി ഭാര് 59

2 ദീപ രവീനൻ മകന 34

3 കീർതി രവീനൻ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചലമ അമ 85

2 രമ് െക വി ഭാര് 35

3 വിഷദത് വി മകന 15

4 വിഷപിയ വി മകള 10
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക പസന മകള 54

2 അനിത െക മകള 48

3 തങമണി െക മകള 48

4 തമാൻ െക െക മകന 45

5 സതി മകള 40

6 നാരായണൻ െക െക മകന 39

7 ഗീത െക െക മകള 37
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -8384/ 2021 10-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതൻ എസ  വിളമന അംശം വിളമന േദശം കരിപനാട് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ , വിളമന അംശം വിളമന േദശം കരിപനാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8387/ 2021 03-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതൻ െക  പടിയർ അംശം പടിയർ േദശം കാണിേയരി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ജിഷ ബി , പടിയർ അംശം പടിയർ േദശം കാണിേയരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

09-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8717/ 2021 14-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി പതനാഭൻ നമ്ാർ  പായം അംശം െപരമറമ് േദശം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഭാര് 43

2 അഭിജിത് പവിതൻ മകന 24

3 അനശ്ര ടി എസ മകള 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷ ബി ഭാര് 40

2 ൈവഷവ െജ പി മകന 21

3 േസഹ െജ പി മകള 20
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നളിനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ബിജ നിടേകാമത് ,  പായം അംശം െപരമറമ്  േദശം നളിനം വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8719/ 2021 14-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണൻ പാറയിൽ  വിളമന അംശം  വിളമന േദശം പാറയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഷിേനാജ പി െക , വിളമന അംശം  വിളമന േദശം പാറയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8718/ 2021 14-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി നാരായണൻ  പായം അംശം െപരമറമ് േദശം ശരത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് എൻ ജി  ശാരദ , പായം അംശം െപരമറമ് േദശം ശരത് വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജ നിടേകാമത് മകന 47

2 സിജി എൻ െക മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി ഭാര് 63

2 ഷിനിേമാൾ പി െക മകള 43

3 ഷിജ പി െക മകന 40

4 ഷിേനാജ പി െക മകന 36
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ ജി ശാരദ ഭാര് 70

2 അനപ െക പി മകന 44

3 അഖിൽ െക പി മകന 36
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-8276/2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ  മണതണ അംശം േപരാവർ േദശം ഷരീഫ മൻസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന നിയാസ , മണതണ അംശം േപരാവർ േദശം ഷരീഫ മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

12-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇല്ാസ മകന 62

2 ഫൗസിയ മകള 57

3 റസിയ മകള 54

4 ശരീഫ മകള 51

5 മസഫ മകന 48

6 റിയാസ മകന 47

7 നിയാസ മകന 42

8 നവാസ മകന 36
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