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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3/591/2022 21-01-2022
 
  ഇരിടി  താലകില   തിലേങരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള.െക.െക മഠതംകണി വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിലേങരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഞമ.എം.െക, മഠതംകണി വീട, േബാധിപിച അേപക   തിലേങരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

09-2021  -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:ബി3/592/2022 21-01-2022
 
 ഇരിടി താലകില   വയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാരജ്.വി.െക വടേകകേനല വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വയതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േസാഷ് േറായി, വടേകകേനല വീട, േബാധിപിച അേപക   വയതര വിേലജ

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

02-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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:ബി3/596/2022 21-01-2022
 
  ഇരിടി  താലകില   പടിയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന.സി.പി  ചാേതാത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞമ.എം.െക ഭരതാവ 65

2 പവിത.െക.െക മകള 41

3 പജീഷ.െക.െക മകന 39

4 പിേയഷ.െക.െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാഷ് േറായി മകന 47

2 സേനാഷ.വി.ജി മകന 41
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് പലാഞിേയാടന വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാരതി.എം, ചാേതാത് പലാഞിേയാടന വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി.എം ഭാര് 76

2 മാലതി.എം മകള 57

3 എം.ലളിത മകള 54

4 അനിത.എം മകള 50

5 ശീജ ഹരിദാസ മകള 47

6 േലഖ മേനാജ മകള 42
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3/594/2022 21-01-2022
 
 ഇരിടി താലകില   അയങന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരന േകാഴികാടില വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയങന്

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന, േകാഴികാടില വീട, േബാധിപിച അേപക   അയങന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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:ബി3/593/2022 21-01-2022
 
 ഇരിടി താലകില   കണിചാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലബിന േജാസഫ േപാണാട് വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കണിചാര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ േജാസഫ.പി.എ, േപാണാട് വീട, േബാധിപിച അേപക   കണിചാര വിേലജ

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

12-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപണ് അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 65

2 സജീവാ കമാര മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ.പി.എ പിതാവ 57
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