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NOTICE

 
നമര:ബി3-10604/2021 20-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില  വിളമന അംശം വിളമന േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജസിൻ സി ടി,  െചങഴേശരി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് അൽേഫാൻസ അേലാഷ്സ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10250/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില  കീഴർ അംശം കീഴർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസറി സി സി,  ഹനാഘർ വീടിൽ

 എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ അബൾസലാം പി വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    01-12-2013 -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. 

 
നമര:ബി3-10338/2021 06-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൻസ അേലാഷ്സ ഭാര് 31

2 ജവാൻ ജസിൻ മകന 7

3 ജവൽ ടീസ ജസിൻ മകള 3

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾസലാം പി വി ഭരതാവ 63

2 മഹമദ ജൈനസ സി സി മകന 31

3 മഹമദ ജഹീഫ സി സി മകന 27

4 മഹമദ ഹനാൻ സി സി മകന 20

5 ആയിഷ സി സി മാതാവ 80
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 ഇരിടി താലകില   പായം അംശം പായം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ,  തിരേവാണം 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   30-08-2021 -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. 

 
നമര:ബി3-4432/2021 06-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില  ആറളം അംശം ആറളം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ,  ചാലിൽ വീടിൽ

എനവരെട  അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട സേഹാദരി അനമ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   11-02-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി 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. 

 
നമര:ബി3-10148/2021 06-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില  കീഴർ അംശം കീഴർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമാവതി െക െക,  എളമിലാൻ

വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ഹിമ െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    09-03-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി ഭാര് 54

2 അനപമ െക മകള 27

3 അമിളി െക മകള 24

4 മാധവിഅമ മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ സേഹാദരി 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞനനൻ ഭരതാവ 60

2 ഹിമ െക മകള 33
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നമര:ബി3-10144/2021 06-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില  കീഴർ അംശം പനാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം കഷൻ നമ്ാർ,  ശാനികപ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന സരീജ എം ഒ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021  -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:ബി3-10145/2021 06-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില  കീഴർ അംശം പനാട േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി എ െക,  േചായൻ വീടിൽ

എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ൈഷജ എ െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   12-03-2021 -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. 

 
നമര:ബി3-10146/2021 06-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില  കീഴർ അംശം കീഴർ 32 േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവപസാദ എം,  േകേളാത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  സീമ പി   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2014  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

3 സിത െക മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ഒ ലീല ഭാര് 67

2 സരീജ എം ഒ മകന 38

3 സജീന എം ഒ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ബാലകഷൻ നമ്ാർ ഭരതാവ 75

2 ൈഷജ എ െക മകന 41

3 ൈഷമ എ െക മകള 39

4 ഷിജ എ െക മകന 35

07th December 2021Revenue Department16219
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10143/2021 06-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില  കീഴർ അംശം കീഴർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കഞി െക,  ഫസീലാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അബൾ വഹാബ ടി െക   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2015 -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 സീമ പി ഭാര് 40

2 സിദാർത് എം മകന 21

3 ആദർശ എം മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ വഹാബ ടി െക മകന 34

2 അബൾ വാഹിദ ടി െക മകന 32

3 ഫസീല ടി െക മകള 30

4 ഷാനിഫ ടി െക മകള 28

5 തൻസീറ എ ഭാര് 37
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10140/2021 06-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില േകാളാരി  അംശം പരിയാരം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവതംകണി നാണി,

താെഴപതിയപര വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള പവതംകണി ശാന  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    23-06-2011 -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:ബി3-10139/2021 06-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില േകാളാരി അംശം േമറടി േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബാവക പാറകണി രാജൻ,

ബാവക പതൻപരയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രമണി എം വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

01-2016  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10138/2021 06-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവതംകണി ശാന മകള 69

2 പവതംകണി േദവി മകള 64

3 പവതംകണി സരസ്തി മകള 59

4 പവതംകണി വതല മകള 57

5 പവതംകണി രവീനനാഥ മകന 55

6 പവതംകണി രഘതമൻ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി എം വി ഭാര് 52

2 അജയ രാജ ബി മകന 22
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  ഇരിടി  താലകില  പായം അംശം െപരമറമ് േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി എൻ വി,

ഗരമനിരം വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന രാഘവൻ ടി പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    25-07-2015  -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:ബി3-10137/2021 06-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില  ചാവേശരി അംശം ചാവേശരി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ നമ്ാർ െക,

 ഇനീവരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള അമിളി പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021  -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. 

 
നമര:ബി3-10264/2021 06-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   ആറളം  അംശം  ആറളം  േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  സിജകമാർ  പി  െക,

പതൻപരയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മാതാവ െപാനമ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021  -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 രാഘവൻ മകന 75

2 ടി പി മകനൻ മകന 70

3 രവീനൻ എൻ വി മകന 65

4 ലകണൻ ഇ എൻ മകന 62

5 ലീല എൻ വി മകള 61

6 രാജീവൻ ഇ എൻ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി പി മകള 45

2 പസീദ പി മകള 44

16222 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ബി3-10265/2021 06-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില  ആറളം അംശം ആറളം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമേശഖരൻ നായർ,

കളപരയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള മിനി െക എസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2004  -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:ബി3-10254/2021 06-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പടിയര അംശം പടിയർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാഹരൻ അരയാകണി,

കഞികണി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് രജതകമാരി േതരാടിയിൽ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2021 -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:ബി3-10251/2021 06-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി ജി ഭാര് 44

2 സിദാർത് എസ നായർ മകന 18

3 േശയ എസ നായർ മകള 14

4 െപാനമ മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ഭാര് 60

2 നിഷാന് േസാമൻ മകന 41

3 ഷിനി െക എസ മകള 40

4 മിനി െക എസ മകള 38

5 തങമ മാതാവ 92

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജതകമാരി േതരാടിയിൽ ഭാര് 44

2 അനശ്ര എ മകള 22

3 അനാമിക എ മകള 17
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 ഇരിടി താലകില   പഴശി അംശം മടനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ ടി,  ബദരിയ മൻസിൽ

വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ടി മഹമദ അസം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    27-04-2021  -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:ബി3-10252/2021 06-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി അംശം ഉളിയിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷരീഫ എം െക,  ഷിഫാസ

്  വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ഷാനിഫ എം െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   24-05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ ശകർ െക മകന 51

2 അസർ െതകയിൽ മകന 48

3 റഹത് ടി മകള 44

4 ടി മഹമദ അസം മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന എം െക മാതാവ 67

2 കഞികാദർ ടി െക ഭരതാവ 55

3 ഷാനിഫ എം െക മകള 29

4 ഷനഫ എം െക മകള 24

5 ഷിഫ എം െക മകള 18
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10253/2021 06-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   നച്ാട അംശം നച്ാട േദശത്   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിനേമാൻ എം െജ,

മണേലൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ബിന േജാൺ പി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2021  -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:ബി3-10009/2021 01-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില  ആറളം അംശം ആറളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ,  ഇടവൻ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള അനിത ഇ സി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2019 -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:ബി3-9968/2021 01-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   കല്ാട അംശം ബാതർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി സി ഉമർ,  കനമത

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ഷറഫദീൻ െക  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന േജാൺ പി ഭാര് 42

2 േജാസഫ െബൻസൺ ബിന മകന 14

3 േജാൺ േബസിൽ ബിന മകന 11

4 ഐസക െബഞമിൻ ബിന മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജ ഇ സി മകന 39

2 അനിത ഇ സി മകള 35
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021  -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:ബി3-9967/2021 01-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പടിയര അംശം പടിയർ  േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ,  വാേകപറമിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള തങമ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-07-2007  -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:ബി3-9969/2021 01-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പടിയര അംശം പടിയർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ കണിയാംകേനൽ

,   കണിയാംകേനൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േമരി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസ െക ഭാര് 68

2 ൈസബനീസ െക മകള 53

3 ഷറഫദീൻ െക മകന 52

4 ആയിഷ െക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മകള 85

2 തങമ മകള 72

3 സേരാജിനി മകള 68

4 ലീല മകള 66

5 സദാനനൻ മകന 64

6 ശാന മകള 62

7 കഷൻകടി (മകളെട മകൻ) പൗതൻ 55

8 ശാന പി എസ (മകളെട മകൾ ) പൗതി 52

9 മിനി (മകളെട മകൾ ) പൗതി 50

10 സേരഷ പി എസ (മകളെട മകൻ) പൗതൻ 47

11 ബാബ പി എസ (മകളെട മകൻ) പൗതൻ 44

12 സിന (മകളെട മകൾ ) പൗതി 41
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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:ബി3-10008/2021 01-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില  അയൻകന്  അംശം      അയൻകന് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   എം എൻ

തങപൻ,   േമടയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന രാജേമാഹൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

11-2011  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 74

2 സഷേമാൾ െക െസബാസ്ൻ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജേമാഹൻ മകന 61

2 ശ്ാമള മകള 59
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-7556/2021 03-09-2021
 
 ഇരിടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക അനനൻ നമ്ാർ  പടിയർ അംശം പടിയർ േദശം കാപാടൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന എൻ വി വിേനാദ കമാർ , , േബാധിപിച അേപക   പടിയര

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 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 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
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3/11189/21 02-12-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   ആറളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാച എന ആനണി പേതാടാല

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആറളം വിേലജില   പേരതെന മകന േജാബിന.പി.ആനണി, പേതാടാല വീട, േബാധിപിച അേപക   ആറളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

11-1999  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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:ബി3/11188/2021 02-12-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   ചാവേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എടേചരി  േദവകി  േചാലയിലവീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചാവേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന അേശാകന എടേചരി, അഖില നിവാസ, േബാധിപിച അേപക   ചാവേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-09-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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:ബി3/11190/21 02-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഭാര് 58

2 എബിന.പി.ആനണി മകന 32

3 െസബിന.പി.ആനണി മകന 30

4 േജാബിന.പി.ആനണി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക.ഇ മകള 60

2 രവീനന.ഇ മകന 57

3 അേശാകന എടേചരി മകന 53
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  ഇരിടി  താലകില   പായം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.െക.നാരായണന ൈചതന്  വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പായം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് െക.െക.വിലാസിനി, ൈചതന്വീട, േബാധിപിച അേപക   പായം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന 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. 

 
നമര:ബി3/11357/2021 03-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   െകാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപന കനംപറത് വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടിയര

വിേലജില   പേരതെന മകന രാജന.െക.ടി, കനംപറത് വീട, േബാധിപിച അേപക   െകാടിയര വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിമാകള 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. 

 
നമര:ബി3/11356/2021 03-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   െകാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരഗീസ മണാരകളത് വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടിയര

വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േഗസി വരഗീസ, മണാരകളത് വീട, േബാധിപിച അേപക   െകാടിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-1996 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാക്ള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.െക.വിലാസിനി ഭാര് 65

2 സീന നാരായണന മകള 40

3 വനന നാരായണന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത മകള 62

2 രാജന.െക.ടി മകന 54

3 ബിന.പി.എസ പൗതി 34

4 സിന.പി.ആര പൗതി 38

5 സന്.പി.ആര പൗതി 32
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േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3/11335/2021 03-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   െകാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ മതായി പതനപറമില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാടിയര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് അനമ, പതനപറമില വീട, േബാധിപിച അേപക   െകാടിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

10-2004  -ല മരണെപടതായം  പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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:ബി3/11354/2021 03-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   െകാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ കിഴേകകര വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടിയര

വിേലജില   പേരതെന ഭാര്  േതസ്ാമ,  കിഴേകകര വീട,  േബാധിപിച അേപക   െകാടിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന 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 േഗസി വരഗീസ ഭാര് 55

2 മിഥന വരഗീസ മകന 29

3 െസഫിന വരഗീസ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ഭാര് 79

2 മാതയ മകന 55

3 വരഗീസ.പി.എം മകന 52

4 േജാസഫ മാതയ മകന 49

5 ബാബ മകന 48

6 െജസി േജാഷി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 81

2 േജകബ .െക.െജ മകന 57
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നമര:ബി3/11228/2021 03-12-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   പഴശി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതി.പി  രതനിവാസ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴശി വിേലജില

പേരതയെട മകള രതകമാരി.െക, കനത് വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴശി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം

ഭരതാവം 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:ബി3/11352/2021 03-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമന.ടി തറാല വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പായം വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ.െക, കേലാത് വളപില വീട, േബാധിപിച അേപക   പായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2017  -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. 

3 ലിനസി േജാസ .എസ. എച് മകള 54

4 േമരി.െക.െജ മകള 51

5 േതസ്ാമ.െക.െജ മകള 50

6 േമാളി േജാസഫ മകള 50

7 േമഴി സിസര േറായസി കിഴേകകര മകള 46

8 േജാഷി േജാസഫ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതകമാരി.െക മകള 66

2 പി.വി.തങമണി മകള 63

3 പദീപ കമാര കയനാടത് മകന 61

4 ദിലീപ കമാര.െക മകന 60

5 കനകകമാരി.െക മകള 58

6 െക.അജിത് കമാര മകന 56

7 േബബി േറാജ .െക മകള 54

8 െസലവരാജ.െക മകന 52

9 ഷാജിേമാള.െക മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 ഷീജ.െക ഭാര് 44

2 ശീനന്.െക മകന 14

3 നനന.െക മകള 11
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