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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3/1221/2022 15-02-2022
 
  ഇരിടി  താലകില   തിലേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാേറാളി  സേരനന പകളം  വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിലേങരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി.വി.പസന, പകളം വീട, േബാധിപിച അേപക   തിലേങരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2018 -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:ബി3/1220/2022 15-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   കീഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമന.പി.വി തഷാര വീട എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് രാധ.എന.വി, തഷാര വീട, േബാധിപിച അേപക   കീഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3/1219/2022 15-02-2022
 
  ഇരിടി  താലകില   കീഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാടങര അചയതന േതാടങര വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കീഴര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി.നാരായണി, െചറിയകടവന വീട, േബാധിപിച അേപക   കീഴര വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി.വി.പസന ഭാര് 56

2 സധീര കമാര.വി.വി മകന 41

3 സതീഷ കമാര.വി.വി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ.എന.വി ഭാര് 63
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-1999 -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:ബി3/1218/2021 15-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   കീഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.ഓമനകടന വനനം വീട എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് െക.പി.വസന, വനനം വീട, േബാധിപിച അേപക   കീഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3/1268/2022 15-02-2022
 
  ഇരിടി  താലകില   പായം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിനസ.പി.എ പറെകാടിേയല വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പായം വിേലജില    ഭാര് നീത.പി.വി, പറെകാടിേയല വീട, േബാധിപിച അേപക   പായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-11-2021  -ല

മരണെപടതായം   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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി.നാരായണി ഭാര് 72

2 സി.സതി മകള 49

3 മേനാജ കമാര.സി മകന 47

4 റീന.സി.െക മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.പി.വസന ഭാര് 65

2 െക.പി.വനന മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നീത.പി.വി ഭാര് 35
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നമര:ബി33/1351/2022 17-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െക.കണന പാറകണി വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാവേശരി

വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനഷ.എന, പാറകണി വീട,  േബാധിപിച അേപക   ചാവേശരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -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. 

 

2 ഹദ ജിനസ മകള 9

3 ഈവ ജിനസ മകള 7

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എന.ഗൗരി ഭാര് 64

2 ഉദയരാജ.എന മകന 46

3 മേനഷ.എന മകന 45

4 ജിഷ.എന മകള 42

5 ജിേജഷ.എന മകന 39
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3/1458/2022 19-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   െകാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന േജാരജ് പവേതാലികഴിയില വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാടിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാരജ്, പവേതാലികഴിയില വീട, േബാധിപിച അേപക   െകാടിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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:ബി3/1457/2022 19-02-2022
 
  ഇരിടി  താലകില   വിളമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിനജ േജാണ എളംകാലായില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിളമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിളി പതനപരയില, എളംകാലായില വീട, േബാധിപിച അേപക   വിളമന

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-10-2021  -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:ബി3/1456/2022 19-02-2022
 
 ഇരിടി താലകില   േകാളാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീര.സി ബിഷാറ മനസില എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാളാരി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാരജ് ഭരതാവ 53

2 ൈഷന ഷാജി മകന 21

3 ഷീന ഷാജി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിളി പതനപരയില ഭാര് 27

2 അേബല ജിനജേജാണ മകന 5
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വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹാജിറ.യ.എം, ബിഷാറ മനസില, േബാധിപിച അേപക   േകാളാരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2019 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹാജിറ.യ.എം ഭാര് 42

2 ബിഷാറ.യ.എം മകള 23

3 ഫസ.യ.എം മകള 20

4 ഫാതിമത് നാജിയ മകള 13

5 ഫാതിമ.സി മകള 08

6 ഖദീജ.സി.െക മാതാവ 70

7 മജീബ.സി.െക സേഹാദരൻ 45

8 റഫീഖ.സി.െക സേഹാദരൻ 42

9 സാബിറ.സി.െക സേഹാദരി 41
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