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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -8715 / 2021 14-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള പി  ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശം റംസിന മൻസി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ സി , ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശം റംസിന മൻസിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021 -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 -8714/ 2021 14-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി േവലായധൻ നായർ  മണതണ അംശം േപരാവർ േദശ

ം പങാൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ടി വി സീത , മണതണ അംശം േപരാവർ േദശം പങാൻ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021  -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 ആയിഷ സി ഭാര് 58

2 ഇബാഹിം പി എ മകന 44

3 നസീമ പി മകള 41

4 ഹസീറ പി എ മകള 39

5 റംസീന പി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി വി സീത ഭാര് 73

2 ടി വി േഹമലത മകള 55

3 ടി വി അംബിക മകള 51

4 ടി വി സധീർബാബ മകന 48

02th November 2021Revenue Department10751
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:ബി 3 -8870/ 2021 15-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ (തങചൻ )  കണിചാർ  അംശം  കണിചാർ  േദശ

ം മലകേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് എൽസി തങചൻ , കണിചാർ അംശം കണിചാർ േദശം മലകേനൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021 -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 -8893/ 2021 15-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനമൽ കമാരൻ  മണതണ അംശം മണതണ േദശ

ം കനമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  േദവ െക വി  ,  മണതണ അംശം  മണതണ േദശം  കനമൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-1974 -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 -8837/ 2021 15-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ െക സി   വയതർ അംശം  വയതർ േദശം

േകായികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അചന ചാണി െക ടി  ,  വയതർ അംശം വയതർ േദശം േകായികൽ വീടിൽ ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി തങചൻ ഭാര് 58

2 േജായസ എം ടി മകന 35

3 േജാഷി എം തങചൻ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവ െക വി ഭാര് 90

2 സീത െക വി മകള 72

3 സതി െക വി മകള 68

4 ലകണൻ െക വി മകന 66

5 സരള െക വി മകള 59

6 സജിത െക വി മകള 58
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരിയാന ഖാഖ ഭാര് 32

2 ഡിേയാൺ ചാണി േതാമസ (8  മാസം ) മകന 0

02th November 2021Revenue Department10753
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -8376/ 2021 30-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫീർ പി  കീഴർ അംശം കീഴർ േദശത് സമീറ മൻസിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഫൗസിയ െക വി , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ഖദീജ അമ 70

2 ഫൗസിയ െക വി ഭാര് 37

3 ഫാതിമത് സഫ മകള 15

4 ഫാതിമത് ശിഫ മകള 10

5 ഷിസ െമഹബിൻ മകള 3

6 സമീറ പി സേഹാദരി 40

7 പി ഷാനിബ സേഹാദരി 37
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-9017/2021 25-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ എം െക  കീഴർ അംശം കീഴർ േദശം മീതെലകനംേചര

ി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് സനിത എൻ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി3-9016/2021 25-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ എൻ  കീഴർ അംശം പനാട േദശം ദാറൽ ശംസ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ഷാമിൽ പി െക , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി3-9019/2021 24-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ െക  കീഴർ അംശം കീഴർ േദശം കാകര വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത എൻ ഭാര് 45

2 േസഹ എൻ മകള 26

3 േമഘ എൻ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാഹിദ പി െക ഭാര് 54

2 ഷാസിന പി െക മകള 31

3 സിജിന പി െക മകള 29

4 ഷാമിൽ പി െക മകന 26
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പേരതനെറ ഭാര് ലകി െക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-9014/ 2021 25-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ എ  ചാവേശരി അംശം ഉളിയിൽ േദശം അനിതാലയം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സിത ടി ഡി , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി 3-8928/2021 22-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ എം  മഴകന് അംശം മഴകന് േദശം പതിയവീട വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ സേഹാദരൻ പഭാകരൻ എം , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി െക ഭാര് 56

2 മഞഷ െക മകള 38

3 രഞഷ െക മകള 36

4 പജിഷ െക മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിത ടി ഡി ഭാര് 445

2 അഭയ കഷ ആർ മകന 14

3 നാണി എ അമ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവസന സേഹാദരൻ 63

2 േപമവലി എം സേഹാദരി 57
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:ബി3-8971/2021 22-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില      താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  കഞനനൻ  നായർ   െവളർവളി  അംശം

തിരേവാണപറം േദശം ശീനിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന െക രാജീവ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2019 -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. 

 
:ബി3-8972-2021 22-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതേശരി േദവിഅമ  ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശം

എളമിലാൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള സരസ്തി പി , ,ധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി3-8970 / 2021 22-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്േദവൻ വളിയത്  വയതർ അംശം വയതർേദശം

വളിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് മണിയമ , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2006 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

3 പഭാകരൻ എം സേഹാദരൻ 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ േദവി അമ ഭാര് 78

2 െക രാജീവ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി പി മകള 58

2 പി ചനിക മകള 56

3 കഷൻ പി മകന 55
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണിയമ ഭാര് 65

2 അരൺേദവ മകന 37

3 അനീഷ കമാർ മകന 36
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-8930 /2021 22-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി രാമൻ  പായം അംശം പായം േദശത് പനയൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായിപേരതയെട മകള നനിനി പി , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2010 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി3-8929/2021 22-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ാേകാസ എം എ  െവളർവളി അംശം െതാണിയിൽ

േദശം മറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  ജാൻസി മാതയ ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-9265/2021 28-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ചനിക  ചാവേശരി അംശം െവളിയമ േദശം പാേറമൽ വീടി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി പി മകള 54

2 കമലാകി പി മകള 50

3 നനിനി പി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാൻസി മാതയ ഭാര് 63

2 ബിേനായ കര്ാേകാസ മകള 37

3 ബിനി കര്ാേകാസ മകള 35

4 ബിനീത കര്ാേകാസ മകള 31

5 ബിനജ കര്ാേകാസ മകള 27
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ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന െക വി ഉണികഷൻ , , േബാധിപിച അേപകവിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി3-9223/2021 28-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ പി  ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശം പറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സനിൽ െക , , േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി3 -6690/ 2021 24-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻകടി ഹാജി സി െക  ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശ

ം സി െക ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി െക അർഷാദ , േബാ ധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2015 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ഉണികഷൻ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമല െക ഭാര് 60

2 സനിൽ െക മകന 44

3 ബാബ ടി മകന 41

4 രജനി െക പി മകള 36

5 സനിത മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക ആയിഷ ഭാര് 63

2 കലനർഷാ െക എം മകന 58
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:ബി3-9167/2021 27-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതലത് രാമ എന ദാമ  േകാളാരി അംശം േകളാരി േദശം

ഷാജി ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പറമൻ ശീമതി ,  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2016  -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. 

 
:ബി3-9168/2021 27-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ശശീനൻ  തിലേങരി അംശം ആലയാട  േദശം സദിന നിവാസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ശ്ാം  ശശീനൻ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-9169/2021 27-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   കല്ാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി ശാന കമാരൻ  െകാടിയർ അംശം

െകാടിയർേദശം വരമംപാകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

3 അബൾ അസീസ െക എം മകന 56

4 ഹാജറ പി െക മകള 46

5 പി െക ഹഫസത് മകള 44

6 അർഷാദ പി െക മകന 42

7 ആരിഫ നവാസ മകള 39

8 അഫീഫ പി െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പറമൻ ശീമതി ഭാര് 63

2 ഷീജ പി മകള 42

3 ഷാജി പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത ഇ ഭാര് 49

2 സദിന ഇ മകള 27

3 ശ്ാം ശശീനൻ മകന 24
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കല്ാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കമാരൻ വി െക , , േബാധിപിച അേപക

 കല്ാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2007  -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. 

 
:ബി3-9077/ 2021 27-09-2021
 
  ഇരിടി  താലകില    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അനമ  ഇ  സി   േകളകം  അംശം  േകളകം  േദശം

പടിഞാേറകാലായിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായിപേരതയെട മകന അബാഹാം മാതയ ,  േബാധി പിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരൻ ഭരതാവ 71

2 അനീഷ കമാർ മകന 44

3 അജീഷ കമാർ മകന 42

4 അഭിലാഷ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബഹാം മാതയ മകന 48

2 മറിയ ജലി മാതയ മകള 44

3 സസൻ െമർളി മാതയ മകള 42
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-9078 / 2021 27-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം േജാൺ  േകളകം അംശം േകളകം േദശം  പവതിങൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േജാളി പവതിങൽ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-07-2018  -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. 

 
:ബി3-9107 /2021 27-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി കിടക  മണതണ അംശം േപരാവർ േദശം േസഹ

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന േചാറൻ രേമശൻ  ,  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-07-2021  -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. 

 
:ബി3-9108/ 2021 27-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിടകാരൻ കഞാമിന  ചാവേശരി അംശം ഉളിയിൽ േദശം പതി

യ പരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മകന ഇംത്ാസ പതിയ പരയിൽ നിടകാരൻ, , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-12-1983  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാളി ഭാര് 74

2 ജിജി പി െജ മകന 52

3 െറജി പി െജ മകന 46

4 ലിജി പി െജ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േചാറൻ രേമശൻ മകന 56
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മരണെപടതായം  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. 

 
:ബി3-9166/2021 27-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാവദീയൻകണി  െമായീൻ  ചാവേശരി അംശം െവളിയമ േദശ

ം  ആസ്  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  സകീന ,  ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2001 -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. 

 
:ബി3-9313/2021 29-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസാപിൽ മമടി  ചാവേശരി അംശം ഉളിയിൽ േദശം ഇളമയി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന സജിൻ െക അഷറഫ , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-11-2001  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇംത്ാസ പതിയ പരയിൽ നിടകാരൻ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 59

2 മഹമദ അഷറഫ സി മകന 40

3 അബബകർ സിദിഖ പി പി മകന 38

4 ആസ് മകള 34

5 മഹമദ ഹാശിം െചറിയങണി മകന 32

6 ശിഹാബ സി മകന 28

7 സാദിഖ സി െക മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞല ഭാര് 78

2 റഖിയ െക മകള 57

3 അസ മകള 56

10764 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

4 സജിൻ െക അഷറഫ മകന 55

5 സിറാജ െക മകന 51

6 റഹത് െക മകള 46

7 റിയാസ െക മകന 43
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-9362/2021 01-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ എ ടി  ആറളം അംശം ആറളം േദശം അനീനാട്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  ബീന േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-09-2018-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. 

 
:ബി3-9335/2021 01-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമൽ മാതയ  വിളമന അംശം വിളമന േദശം ഐകര വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ പിതാവ  േജാളി േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി3-9336/2021 01-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ ൈതകണി  വിളമന അംശം വിളമന േദശം ൈതകണി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  ശാന എൻ പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസരവഴി

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2014-നം 19-3-2014

തീയതികം ഇടയിൽ  മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന ഭാര് 51

2 ഷിബിൻ േജാസ മകന 32

3 ഷാേരാൺ േജാസ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാളി േജാസഫ അചന 49
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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. 

 
:ബി3-9334/2021 01-10-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ചനേശഖരൻ നമ്ാർ  േകാളാരി  അംശം കൂർ

േദശം ചനപരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ടി ശീലത േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര വഴി   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന എൻ പി ഭാര് 55

2 സാഖിൽ എൻ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി േഗാപിനാഥ മകന 58

2 ടി ശീലത മകള 56

3 ടി േസതനാഥ മകന 54

4 ടി രഘനാഥ മകന 52
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