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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 -9525 / 2021 07-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി  പായം അംശം എടകാനം  േദശം മഞകാഞിര

ം േകാളനി വീടിൽ ല   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ബിജ എം െക , ,  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021  -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. 

 
നമര:ബി 3 -9524 / 2021 07-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പടിയര അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം നാരായണൻ  പടിയർ അംശം െപരമണ്

േദശം  ൈമലപവൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള റീന ടി  വി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2014 -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. 

 
നമര:ബി 3 -9527 / 2021 07-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   കല്ാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി കല്ാണി  'അമ  കല്ാട േദശം ശിവപര

ം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന െക വി വിജയൻ , ,  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന എം െക മകള 39

2 ബിജ എം െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ടി വി ഭാര് 64

2 ദീപ ടി വി മകള 43

3 റീന ടി വി മകള 41

4 ദിവ് ടി വി മകള 39

16th November 2021Revenue Department12925
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-11-2018  -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. 

 
നമര:ബി 3 -9528 / 2021 07-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില  െകാളാരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതല എൻ  അയൂർ േദശം ഞാലിൽ വീട

ടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

    പേരതയെട സേഹാദരി ഞാലിൽ ലീല , , േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി െക വി മകള 70

2 വിജയൻ െക വി മകന 61

3 ഇനിര െക വി മകള 58

4 ഉണികഷൻ െക വി മകന 50

5 ഭാർഗവി െക വി                       മരണെപട മകളെട മകള 46

6 രജനി െക വി                         മരണെപട മകളെട മകള 42

7 ജിഷ സി പി                       മരണെപട മകളെട മകന 25

8 ജിതിൻ സി പി                         മരണെപട മകളെട മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഞാലിൽ ലീല സേഹാദരി 71

2 ഞാലിൽ ശ്ാമള സേഹാദരി 56
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9602 /  2021 22-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   നച്ാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമലപവൻ ൈമലപവൻ േഗാവിനൻ നമ്ാ

ർ  പരികളം  േദശം ൈമലപവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നച്ാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജേയഷ പി , ,  േബാധിപിച അേപക

നച്ാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021  -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. 

 
നമര:ബി3-9572 / 2021 21-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   േകളകം അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി  േകളകം േദശം പതപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മാതാവ കമലാകി , , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2008  -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. 

 
നമര:ബി3 -9794 / 2021 22-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിനാൻ യ പി  ചാവേശരി േദശം യ പി ഹൗസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കല്ാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അഹമദ ഷിറാസി യ പി , , േബാധിപിച അേപക

കല്ാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി പി ഭാര് 70

2 ജയശീ പി മകള 49

3 ജേയഷ പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി മാതാവ 80
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചറിയ െചാകില ബഷീറദീൻ പിതാവ 64

2 സഹറ യ പി മാതാവ 49
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n3˛6721/2021. 2021 HIvtSm_¿ 18.

7˛9˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 35 (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬  t]Pv \º¿ 7228˛¬ {Ia-\-º¿ 4 Bbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬
At]£I≥ ‘`mcy cXv\-h-√n, ]n.’ F∂Xv ‘aI≥ ]pcp-tjm-Ø-a≥ Ip™nw-ho-´n¬’F∂v XncpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ _n3˛6774/2021. 2021 HIvtSm_¿ 18.

7˛9˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk-‰v \º¿ 35 (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 7228˛¬ {Ia-\-º¿ 5 Bbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬
At]£I ‘`mcy tdmkΩ Nmt°m’ F∂Xv ‘aIƒ sPkv -en≥ hnt\mZv’ F∂v XncpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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