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Kannur District

 
Irritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -8074/ 2021 09-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില  േകാളാരി  അംശം േമറടി   േദശതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി  മേനാഹരൻ

ചാേതാത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ െക െക , ചാേതാത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-01-2016  -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 -8075/ 2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   െകാടിയർ അംശം ചങകന് േദശതിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ വി െജ

വിളയാനികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േറാസ പി സി , വിളയാനികൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-06-2021  -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 -8073/ 2021 09-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   േകാളാരി  അംശം  കൂർ  േദശതിൽ   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എൻ  പി  ഗംഗാ

ധരൻ   പിണാലപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ െക െക ഭാര് 53

2 ബിശ്ാസ െക െക മകന 27

3 വന് െക െക മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി സി േറാസ ഭാര് 60

2 സചിൻ വി എഫ മകന 28
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സജന ടി , പിണാലപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി 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 സജന ടി ഭാര് 42
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Kannur District

 
Irritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -7099 / 2021 31-08-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ്  െക  എം  കണിചാർ അംശം , കണിചാർ േദശം

,െകാടാരതിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് വൽസമ  േജാർജ് , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

05-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വൽസമ  േജാർജ് ഭാര് 59

2 േജാസ െക ജി മകള 35

3 ജിമി   േജാർജ് മകന 33
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Kannur District

 
Irritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-7163/2021  31-08-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിൽസ േജാസ  അയൻകന് അംശം അയൻകന് േദശം

നടയത് വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് െജസി ജിൽസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  24-11-2020  -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. 

 
:ബി3-7756/2021 08-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വി ലകികടിഅമ  പഴശി അംശം മടനർ േദശം നളവീട

്  വീടിൽ   എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന എൻ വി അേശാകൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  20-03-2007 -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 െജസി ജിൽസ ഭാര് 59

2 െലസിൻ ജിൽസ േജാസഫ മകന 30

3 ലിേയാൺ ജിൽസ േജാസഫ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി എൻ വി മകള 71

2 വിജയൻ എൻ വി മകന 70

3 കരണാകരൻ എൻ വി മകന 63

4 പഭാകരൻ എൻ വി മകന 56

5 സമതി എൻ വി മകള 55

6 അേശാകൻ എൻ വി മകന 52

7 സീമ എൻ വി മരണെപട മകളെട മകള 41

8 ശീജിത് എൻ വി  മരണെപട മകളെട മകന 39
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:ബി3-7557/2021 08-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കഷൻ നമ്ാർ  പഴശി അംശം െപരിേഞരി േദശം റീജാ

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന െക പി മേഹഷ കമാർ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2019 -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. 

 
:ബി3-7760/2021 08-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകിഅമ പി,  പായം അംശം പായം േദശം മരതിേയാടൻ

വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ബലരാമൻ പി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   25-06-1980  -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. 

 
:ബി3-7761/2021 08-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാധാകഷൻ പായം അംശം പായം േദശം പതൻവീട വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് രജനി വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി മേഹഷ കമാർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പങജവലി മകള 62

2 പി രാമകഷൻ മകന 61

3 ബലരാമൻ പി മകന 56

4 വിനീഷ പി മരണെപട മകളെട മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ബി3-7284/2021 27-08-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ ബീവി പി െക  വിളമന അംശം വിളമന േദശം പാറയി

ൽ  കരവാൻ  വളപിൽ  വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിണ   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന നദീർ പി െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    13-

08-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-7584/2021 03-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  വയതർ അംശം വയതർ േദശം ഉളികൽ ൈടബൽ

േകാളനി വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള കമാരി യ െക േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   22-03-2021  -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. 

 
:ബി3-7553/2021 03-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ മതായി  െകാടിയർ അംശം െകാടിയർ േദശ

1 രജനി വി ഭാര് 43

2 രജിഷ രാധാകഷൻ വി മകള 25

3 ആദർശ രാധാകഷൻ വി മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താഹിറ പി െക മകള 49

2 നദീർ പി െക മകന 46

3 സാബിറ പി െക മകള 42

4 ഇർഷാദ പി െക മകന 38

5 തഫസീറ പി െക മകള 36

6 ഷഐബ പി െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി യ െക മകള 48

2 മിനി യ െക മകള 40

3 ജയനി യ െക മകള 33
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ം  പതൻപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് മറിയകടി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-

02-2015  -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. 

 
:ബി3-7559/2021 03-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ പി െക  കല്ാട അംശം ഊരതർ േദശം െപാടകളതി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ലിലി േജാസ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2018  -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. 

 
:ബി3-7557/2021 03-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി സി വി  പടിയർ അംശം െപരമണ് േദശം േചണിേചര

ി  വീടിൽ    എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാർ സി വി   േബാധിപിച അേപക  ബി ബനെപട  വിേലജ

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

09-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി ഭാര് 66

2 ബിജ പി െജ മകന 44

3 ബിന പി െജ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി േജാസ ഭാര് 57

2 ലിേജാ േജാസഫ മകന 36

3 ലിജിേമാൾ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

19th October 2021Revenue Department8887
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

1 സേനാഷ കമാർ സി വി മകന 47

2 സജീവൻ സി വി മകന 46

3 സജിത് സി വി മകന 42

4 ൈശേലഷ സി വി മകന 41
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Kannur District

 
Irritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-7555/2021 03-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നാരായണൻ നമ്ാർ  പടിയർ അംശം െപരമണ് േദശം

േചണിേചരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സേനാഷ കമാർ സി വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-04-2021-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. 

 
:ബി3-7558/2021 03-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ െക എ  ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശം ഫസന

മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സജിന ടി  പി േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  16-05-2021-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. 

 
:ബി3-11730/2019 03-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷകമാർ സി വി മകന 47

2 സജീവൻ സി വി മകന 46

3 സജിത് സി വി മകന 42

4 ൈശേലഷ സി വി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജന ടി പി ഭാര് 28

2 മഹമദ റസൽ ടി പി മകന 9

3 െഷസിൻ ഇബാഹിം ടി പി മകന 8

4 മഹമദ ൈഫസാൻ ടി പി മകന 4

5 പി പി നഫീസ അമ 77
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 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  ആറളം അംശം ആറളം േദശം അടാറകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് േഗസി അടാറകൽ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  22-10-2012-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി3-7754/2021 08-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീതാംബരൻ  െകാടിയർ  അംശം  െകാടിയർ  േദശം

കരിമേനാലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് െപാനമ  േബാധിപിച അേപക ബനെപട   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-11-2011-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 േഗസി ഭാര് 69

2 െജയനിേമാൾ എ െജ മകള 43

3 െജസവിൻ എ െജ പൗതൻ 13

4 െജഫിൻ എ െജ പൗതി 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ ഭാര് 69

2 സനിത മകള 44

3 മിനി മകള 42

4 സിനി മകള 39
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Kannur District

 
Irritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-8223/2021 08-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െനയടിയൻ ലകി  മണതണ അംശം േപരാവർ േദശം

ആശാരിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന ഭാസരൻ വി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   14-12-2015-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. 

 
:ബി3-8171/2021 08-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സത്വതൻ  കീഴർ അംശം പനാട േദശം ആനനഭവൻ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള രാഗിണി എ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-01-2019-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. 

 
:ബി3-8168/2021 08-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികഷൻ ടി വി  കല്ാട അംശം ബാതർ േദശം ൈതവളപി

ൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െക വി ഗൗരി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  16-05-2021-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസരൻ വി മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി എ മകള 49

2 രഗിണി എ മകള 48

3 രാഗിണി എ മകള 46

4 േരാഹിത കമാർ എസ മകന 42

19th October 2021Revenue Department8891
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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. 

 
:ബി3-8319/2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണിഅമ   കീഴർ അംശം കീഴർ 32 േദശം പളിയാേങാടൻ

വീടിൽ  എനവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള രാധ പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 15-09-2001-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 െക വി ഗൗരി ഭാര് 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ പി മകള 60

2 േഗാപാലൻ പി മകന 57
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Kannur District

 
Irritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-7932/2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി അമ ടി വി  പഴശി അംശം െപരിേഞരി േദശം താഴത്

വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ടി വി ദാേമാദരൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   28-01-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി3-8005/2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ പി പി  പടിയർ അംശം പടിയർ േദശം പഴയിടത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േരാഹിണി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-06-2021-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. 

 
:ബി3-8004/2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്േനശൻ പി െക  മഴകന് അംശം ആവിലംവിളേകാട േദശ

ം  ശീശങരനിലയം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവാഹദ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അമ എം പി പതാവതി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

11-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ ടി വി മകന 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി ഭാര് 47

2 പവീൺ പി മകന 27

3 പജിത് പി മകന 23

19th October 2021Revenue Department8893
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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. 

 
:ബി3-8006/2021 09-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബാഹം എൻ വി   വയതർ അംശം  വയതർ േദശം

െനയേതലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  മറിയാമ അബാഹം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-08-2020-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. 

 
:ബി3-7878/2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  െകാടിയർ അംശം െകാടിയർ േദശം പതൻപറമി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഏലികടി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  10-02-2017-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി പതാവതി അമ 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ അബാഹം ഭാര് 62

2 സജി അബാഹം മകന 43

3 െറജി അബാഹം മകന 42

4 ജിജി അബാഹം മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി ഭാര് 68

2 മിനി മകള 45

3 സിനി മകള 41

4 സിജ മകന 39

5 സിമി പി വി മകള 36
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:ബി3-7552/2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആഗസി  െകാടിയർ അംശം െകാടിയർ േദശം േപനാനത്

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന തങചൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 15-01-2021-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. 

 
:ബി3-7758/2021 08-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ  പായം  അംശം  പായം  േദശം  പതേശരി  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് രമ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-10-2002-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. 

 
:ബി3-7751/2021 08-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന ഒ  േകാളാരി അംശം ഏളനർ േദശം പയാഗാലയം വീടി

ൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള പയാഗ വി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  25-04-2019-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങചൻ മകന 55

2 ലിലി മകള 50

3 േജാഷി മകന 46

4 ബിന മകള 43

5 സിന മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ െക ഭാര് 56

2 സജിന െക മകള 39

3 സിജിൽ െക മകന 29
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-7647/2021 08-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സറിയ  ആറളം അംശം ആറളം േദശം വടകേനൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-09-2017-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പരേഷാതമൻ എം ഭരതാവ 56

2 പയാഗ വി മകള 26

3 പജിത് വി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ ഭാര് 60

2 സിന മകള 37

3 സന് മകള 35

4 സൗമ് മകള 30

5 സബിത മകള 29
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Kannur District

 
Irritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -8277/ 2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി അംശം ഉളിയിൽ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസ എൻ പി  നിസവില

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ഇബാഹിംകടി പി െക , നിസവില  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള  ഗവെണന്  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 8322/ 2021 09-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില    കീഴർ  അംശം  പയേഞരി  33  േദശത്  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഗംഗാധരൻ  വി

,െവളാറമൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േകാമളവലി ആർ പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -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 -8321/ 2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി അംശം ഉളിയിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി ലകണൻ , ധന്

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ധന് െക വി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇബാഹിംകടി പി െക മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി ആർ പി ഭാര് 57

2 അഖിൽ വി മകന 24

3 അമൽ വി മകന 22
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 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 -8256/ 2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   നച്ാട അംശം ,നച്ാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ടി സി  േതാടതി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  േമരി  േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -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 -8222/ 2021 08-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി അംശം ,ചാവേശരി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ഹൗസ വീടിൽ ,

െചരട്ന്കത് പളികൽ അമത കടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന പി െക യസഫ ഹാജി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-12-1970  -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 ചിരൈത ഞളികണി ഭാര് 69

2 ധന് െക വി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസഫ ഭാര് 65

2 ദീപ ബിജ മകള 44

3 ദീജ േജാസഫ മകള 40

4 േജായൽ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക നബീസ ഹജമ ഭാര് 85

2 പാതമ മകള 71

3 പി െക യസഫ ഹാജി മകന 66

4 പി െക കഞാമിന മകള 65

5 പി െക ആയിഷ മകള 64
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:ബി 3 -8320/ 2021 09-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   കീഴർ അംശം ,കീഴർ 32 േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തറാൽ പാതമ , സഹറ

മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള സഹറ ടി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-08-2013  -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. 

 

6 പി െക അബൽ ഖാദർ മകന 62

7 പി െക മറിയമ മകള 57

8 പി െക ബഷീർ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ടി മകള 61

2 നിശാഹ ടി മകള 58

3 ഫാരിദ ടി മകന 56

4 മംതാസ ടി മകള 53

5 റിയാസ ടി മകന 51

6 ആയിഷ െക ആർ (മരണെപട മകെൻറ
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 57

7 നസീറ െക ആർ (മരണെപട മകെൻറ
മകൾ  )

പൗതി 39

8 നഫീർ ടി (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 36

9 നജീറ െക ആർ (മരണെപട മകെൻറ
മകൾ )

പൗതി 35

10 നഫസ െക ആർ (മരണെപട മകെൻറ
മകൾ  )

പൗതി 33

11 മഹമദ ഇജാസ (മരണെപട മകെൻറ
മകൻ  )

പൗതൻ 30

12 നിജാസ (മരണെപട മകെൻറ മകൻ  ) പൗതൻ 30
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Kannur District

 
Irritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-7752/2021 08-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേറരി ചിരൈതഅമ  േകാളാരി അംശം അയൂർ േദശം കറ

േറരി  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന കേറരി  ബാലകഷൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 10-06-2021-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. 

 
:ബി3-7753/2021 08-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടിഅമ പി വി  േകാളാരി അംശം പരിയാരം േദശം

രാധാലയം വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന േമാഹൻദാസ പി  വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 08-04-2021-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. 

 
:ബി3-8247/2021 31-08-2021
 
  ഇരിടി  താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക സദർശനൻ  ചാവേശരി  അംശം െവളിയമ േദശം

പീടികകണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് സിന െക പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-05-2020-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കേറരി ബാലകഷൻ മകന 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ പി വി മകള 65

2 കാർത്ായനി പി വി മകള 62

3 പതനാഭൻ പി വി മകന 60

4 േമാഹൻദാസ പി വി മകന 56
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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. 

 
:ബി3-7219/2021 31-08-2021
 
  ഇരിടി  താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ െക െക  ചാവേശരി  അംശം ചാവേശരി  േദശം

ൈതകണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ശീനിവാസൻ െക െക േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-06-2009-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. 

 
:ബി3-7218/2021 31-08-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ െക െക  ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശം ൈതകണ

ി  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  വിേലജില പേരതയെട മകന ശീനിവാസൻ െക െക േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    16-08-

2018-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി പി െക അമ 89

2 സിന െക പി ഭാര് 42

3 ദർശന െക പി മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഇ മകള 69

2 ശശി ഇ െക മകന 65

3 ൈശലജ െക െക മകള 63

4 ശ്ാമള െക െക മകള 60

5 ശിവദാസൻ െക െക മകന 56

6 ഷീല െക െക മകള 53

7 ശീജ െക െക മകള 50

8 ശീനിവാസൻ െക െക മകന 46
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:ബി3-7217/2021 31-08-2021
 
 ഇരിടി താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ടി അലീമ  ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശം പതിയപര വീടിൽ

 എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന പി ടി ഹംസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  11-04-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
:ബി3-7216/2021 31-08-2021
 
  ഇരിടി  താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിലിപ്  കര്ൻ   അയൻകന്  അംശം  അയൻകന്  േദശ

ം തരതിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ലിസി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 േശാഭന ഇ മകള 69

2 ശശി ഇ െക മകന 65

3 ൈശലജ െക െക മകള 63

4 ശ്ാമള െക െക മകള 60

5 ശിവദാസൻ െക െക മകന 56

6 ഷീല െക െക മകള 53

7 ശീജ െക െക മകള 50

8 ശീനിവാസൻ െക െക മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ടി ഹംസ മകന 72

2 പി ടി അലി മകന 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഭാര് 52

2 റിയ ഫിലിപ് മകള 25

3 റിചാൾഡ ഫിലിപ് മകന 16
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:ബി3-7215/2021 31-08-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപകാശ എം ആർ  അയൻകന് അംശം അയൻകന് േദശം

േമേടൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അമ ഗീത േമേടൽ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021  -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. 

 
:ബി3-7080/2021 31-08-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാം േതാമസ @ േജാമറ്   കീഴർ അംശം പയേഞരി േദശം

പാടികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അചന െക െജ േതാമസ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-08-2020-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 ഗീത അമ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െജ േതാമസ അചന 65

2 േസാണിയേമാൾ െക എൽ ഭാര് 35

19th October 2021Revenue Department8903
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