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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3/11394/2021 08-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   നച്ാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ.വി.എം വടേകടത് വീട എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നച്ാട വിേലജില

പേരതനെറ മകന ഷിേനാബ മാതയ, വടേകടത് വീട, േബാധിപിച അേപക   നച്ാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവീചിരിപില 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:ബി3/11444/2021 08-12-2021
 
  ഇരിടി  താലകില    മണതണ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിജചാേകാ  േചണാല വീട

മണതണ(പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണതണ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് െഷലമ േറാസ പി.ടി, പനനാനം വീടെവളിമാനം(പി.ഒ),

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2021 -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. 

 
നമര:ബി3/11395/2021 08-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ആറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ.സി.െജ ചകപതാപറമില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ േജാസഫ മകള 43

2 ഷീബ മകള 41

3 ഷിേനാബ മാതയ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷലമ േറാസ.പി.ടി ഭാര് 45

2 ലിേയാ േചണാല ഫിലിപ് മകന 17
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ആറളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷിന.സി.സി, ചകപതാപറമില വീട, േബാധിപിച അേപക   ആറളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മതാപിതാകള 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:ബി3/11393/2021 08-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   മഴകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡിബിന േജാസ മാങഴ വീട എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മഴകന് വിേലജില

 പേരതനെറ പിതാവ ഔേസഫ എം.ആര, മാങഴ വീട, േബാധിപിച അേപക   മഴകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021  -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:ബി3/11392/2021 08-12-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   മഴകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മായനഹാജി.െക അസ മനസില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മഴകന് വിേലജില   പേരതെന ഭാര് മറിയം.ടി.പി, അസ മനസില, േബാധിപിച അേപക   മഴകന് വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 േമരി ചാേകാ ഭാര് 65

2 ദിവ് െതേരസ മകള 46

3 ൈഷബി ചാേകാ മകള 43

4 ഷിബി ചാേകാ മകള 39

5 ഷിന.സി.സി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഔേസഫ എം.ആര പിതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

14th December 2021Revenue Department17065
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

1 മറിയം.ടി.പി ഭാര് 74

2 അസ.ടി.പി മകള 56

3 സഹറ.ടി.പി മകള 53

4 ടി.പി.മഹമദ മകന 51

5 ഷിഹാബദീന.ടി.പി മകന 45

6 ജസീല.ടി.പി മകള 43

7 സിറാജദീന..ടി.പി മകന 40

8 അഷറഫ.ടി.പി മകന 37

9 ഷാനിഫ.ടി.പി മകന 35
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-7556/2021 03-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   പടിയര അംശം പടിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.അനനൻ നമ്ാർ

കാപാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന എൻ.വി. വിേനാദ കമാർ , കാപാടൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-04-2021  -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. 

 
നമര:ബി 3 / 7554 / 2021 03-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   െകാടിയർ അംശം ചങകന േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    മഞനാട  വീടിൽ

എൽസി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ േയാഹനാൻ , മഞനാട  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-04-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ.വി. അമാള 'അമ ഭാര് 71

2 എൻ.വി. വിേനാദ കമാർ മകന 55

3 എൻ.വി. പേമാദ കമാർ മകന 50

4 എൻ.വി. സനിൽ കമാർ മകന 48

5 എൻ.വി. സേജഷ കമാർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േയാഹനാൻ ഭരതാവ 62

2 സിന മകള 39

3 സിേജാ മകന 38
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

d^v. _n3˛7412/2021. 2021 \hw-_¿ 1.

21˛9˛2021˛mw Xob-Xn -bnse tIcf Kk‰ v \º¿ 37 -˛¬- (hm -eyw˛ 10, ]m¿´ v III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv 7772, {Ia\º¿ 1 Bbn {]kn-≤o-I-cn®

ta¬\º¿ ]c-ky-Øn¬ ]tc-X-s‚ Ah-IminIfn¬ Hcm-fmb amXm-hns‚ t]cv ‘‘]fln\n, Sn. hn.”
F∂p-≈Xv ‘‘]flm-h-Xn, Sn. hn.” F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Ccn´n. Xl-io¬Zm¿.
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