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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3/18064/2015 18-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണി െമാടമല െമാടമല വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പായം വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന.എം.െജ, െമാടമല വീട, േബാധിപിച അേപക   പായം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2015 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാവ 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. 

 
നമര:ബി3/10291/2021 18-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിളേങാട് ഞാലില കണന കരടാല വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചാവേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള നിരമല.െക, കരടാല വീട, േബാധിപിച അേപക   ചാവേശരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-1995 -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 ബിന.എം.െജ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിരമല.െക മകള 59

2 സമതി കാരായി മകള 54

3 രവി കാരായി മകന 52

4 അനിത കാരായി മകള 47

5 ലത.െക മകള 45

6 ദിവ്.െക മകള 40
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10451/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി െക പി  ഉളിയിൽ േദശം കിഴേകപറമത

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന െക പി പവിതൻ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021  -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:ബി3-10260/ 2021 17-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   വയതര അംശം    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  കണൻ നമ്ാർ   വയതർ േദശം

െകായിേലാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന മേനാഹരൻ േബാധിപിച  അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-11-2017  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക പി പവിതൻ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി എന ലകി അമ ഭാര് 77

2 നാരായണൻ മകന 64

3 ഓമന മകന 58

4 േമാഹനൻ മകന 57

5 സരസ്തി മകള 55

6 രാധാമണി മകള 54

7 േരാഹിണി മകള 47

8 മേനാഹരൻ മകന 47

9 വിേനാദൻ മകന 44

10 സേനാഷ മകന 39

11 സി െക പകാശ മകളെട ഭർതാവ 53

28th December 2021Revenue Department19019
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നമര:ബി3-10142/2021 16-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   േകളകം അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൽമ  േകളകം േദശം പതൻപറമിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള സീനത് േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2020 -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:ബി3-10292/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ കാരായി  ചാവേശരി േദശം കരടാ

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകള നിർമല െക ,  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2020  -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. 

 

12 സി െക പസല് പൗതി 20

13 പസാദ സി പി പൗതൻ 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷകീല േമാൾ മകള 39

2 സീനത് പി െജ മകള 35

3 ഐഷ ഇബാഹിം സേഹാദരി 74

4 കദീജ ഇസയിൽ സേഹാദരി 72

5 പാതമ സേഹാദരി 68

6 റംല നിലിയാനികൽ സേഹാദരി 60

7 അബൾകരീം സേഹാദരൻ 59

8 ഷാജി എൻ എ സേഹാദരൻ 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിർമല െക മകള 59

2 സമതി കാരായി മകള 54

3 രവി കാരായി മകന 52

4 അനിത കാരായി മകള 48

5 ലത െക മകള 45

6 ദിവ് കാരായി മകള 40
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നമര:ബി3-10384/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   കല്ാട അംശം താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാമൻ കഷൻ  കല്ാട േദശം െകാമൻ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

  പേരതനെറ ഭാര് വാടി ജാനകി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2007  -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:ബി3-10259/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പായം അംശം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ് എം െജ  പായം േദശം മാമടിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന േജാസഫ എം ഡി , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2012 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വാടി ജാനകി ഭാര് 68

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനകടി ഭാര് 92

2 ബജീത െഫർണാണസ മകള 67

3 ഏലിയാമ മകെന ഭാര് 67

4 േദവസ് മാമടിൽ മകന 66

5 അന മകള 64

6 എം ഡി ഏലിയാമ മകള 62

7 എം ഡി േതാമസ മകന 58

8 േജാസഫ എം ഡി മകന 58

9 ഫിലിപ് എം ഡി മകന 56

10 േജാളി എം ഡി മകന 54

11 ബിനി േജാൺ പൗതി 42

12 ബിബിൻ േജാൺ പൗതൻ 40
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10599/2021 20-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   മഴകന് അംശം മഴകന് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ജനാർദനൻ,  മലിേയാട

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മകള കീർതന എം  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -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:ബി 3-10659/2021 20-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പായം അംശം പായം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ വി വി,  അനാമിക

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഭാര് രമണി സി എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -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:ബി3-10601/2021 20-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   കീഴര അംശം പനാട- 37േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായിറി  േകാമത്

വസനകമാരി,   പതൻവീട  വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഭരതാവ സി െക േവണേഗാപാലൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാലതി ടി പി ഭാര് 52

2 കീർതന എം മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി സി എം ഭാര് 61

2 ജിഷ സി എം മകള 41

3 ജിേതഷ സി എം മകന 40
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10-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3- 9922/2021 18-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ആറളം അംശം ആറളം േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലികടി സി എം , പാറവിള

വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഭരതാവ േജാൺ  പി എ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    16-07-2021  -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. 

 
നമര:ബി3- 10591/2021 18-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പഴശി അംശം പഴശി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ ഒതേയാത് ,

പസാദം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     മകന പസാദ െക   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി െക േവണേഗാപാലൻ ഭരതാവ 69

2 േവവാസ എസ ജി മകന 38

3 വിസിന എസ ജി മകള 36

4 വിമിത  എസ ജി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാൺ പി എ ഭരതാവ 72

2 ബിജേമാൻ പി െജ മകന 47

3 ജയ േമാൻ  പി െജ മകന 45

4 േജാബി പി േജാൺ മകന 43

5 േദവസ് മകളെട ഭർതാവ 55

6 േജാനാഥൻ േജാസഫ  (മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 27

7 േജായൽ േജാസഫ  (മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 25

8 െജെസ േജാസഫ  (മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 23
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നമര:ബി3-10592/2021 18-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില      േകാളാരി അംശം     അയൂർ       േദശത്        താമസിചവരെവ     അനരിചേപായ     നിട

ടർ   േദവകി  ,  കുവീട  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പൗതൻ എൻ വി സധീർ    േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    25-03-1975 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10595/2021 18-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   വിളമന അംശം  വിളമന േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഡി  െചറിയാൻ,

കിഴേകവീടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഭാര് വി വി മറിയാമ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കളമളതിൽ േരാഹിണി ഭാര് 72

2 െക പസാദ മകന 48

3 െക പസീത മകള 45

4 െക േപമ മകള 43

5 െക പദീപൻ മകന 39

6 െക ഗീത മകള 34

7 െക പജീഷ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ വി േദവി മകെന ഭാര് 77

2 എൻ വി വതല പൗതി 53

3 എൻ വി സധീർ പൗതൻ 51

4 എൻ വി സേരഷ പൗതൻ 48

5 എൻ വി സമ പൗതി 46

6 എൻ വി ശാനകമാരി പൗതി 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി വി മറിയാമ ഭാര് 73
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നമര:ബി3-10596/2021 18-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   കീഴര അംശം കീഴർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലഖ ടി െക,  ഫസീലാസ

വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    11-01-2012  -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:ബി3-10598/2021 18-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി അംശം െവളിയമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാൽ െക,  ഹസീന

മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മകന അശറഫ െക സി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2020  -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. 

2 റീന െചറിയാൻ മകള 51

3 െറനി െചറിയാൻ മകള 47

4 റിൻസി െചറിയാൻ മകള 45

5 റിയാൻസ െക െചറിയാൻ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫഖറദീൻ െക സി മകന 53

2 ഖദീജ െക സി മകള 47

3 റഹത് െക സി മകള 43

4 െക സി ഉൈമബ മകള 42

5 െക സി റഹീം മകന 40

6 സീനത് െക സി മകള 38

7 സലീന െക സി മകള 36

8 താജദീൻ മകന 35

9 നിസാമദീൻ െക സി മകന 32
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നമര:ബി3-10597/2021 18-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി അംശം െവളിയമ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ െക സി,  ഷീ

ന മൻസിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മകന അശറഫ  െക സി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    12-09-2021  -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. 

 

10 അശറഫ െക സി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫഖറദീൻ െക സി മകന 53

2 ഖദീജ െക സി മകള 47

3 റഹത് െക സി മകള 43

4 െക സി ഉൈമബ മകള 42

5 െക സി റഹീം മകന 40

6 സീനത് െക സി മകള 38

7 സലീന െക സി മകള 36

8 താജദീൻ മകന 35

9 നിസാമദീൻ െക സി മകന 32

10 അശറഫ  െക സി മകന 29
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10257/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   വിളമന അംശം വിളമന േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസല് െക,  െപാനവൻ

വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മകള ഗിരിജ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    15-07-2021 -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. 

 
നമര:ബി3-10263/2021 17-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില    ആറളം  അംശം  ആറളം  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കമാരൻ  വി  എൻ,

രാധാനിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഭാര് രാധ എൻ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൻ    05-07-2021 -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:ബി3-10262/2021 17-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത പി ജി മകള 56

2 ഗിരിജ മകള 53

3 ശീജ മകള 49

4 ൈഷലജ സജീവൻ മകള 45

5 ബിന പി ജി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 73

2 േപമകമാരി എൻ മകള 56

3 രേമഷ  കമാർ എൻ മകന 53

4 ഉദയകമാർ എൻ മകന 49
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 ഇരിടി താലകില   കീഴര അംശം പനാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി രജീഷ,  പജീഷ നിവാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഭാര് ലസിത എം േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2020 -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:ബി3-10258/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പായം അംശം പായം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻകമാർ ബി,  പാലയാട

ൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഭാര് അനിത പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2021 -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:ബി3-10271/2021 17-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   പടിയര അംശം െപരമണ്  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക അബള,

േകാടികണി പാതകാലൻ വീടിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി        ഭാര് സഹറ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2006  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലസിത എം ഭാര് 36

2 ശീലകി എം മകള 10

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത പി ഭാര് 53

2 അനപമ പി മകള 33

3 അശ്ിൻ കമാർ പി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ഭാര് 58

2 മഹമദ അസം മകന 39
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നമര:ബി3-10255/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   കീഴര അംശം പനാട 34- ൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി ബീവി,  ദാർ-അൽ-നജാത്

വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ഭരതാവ യ  െക അബടി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ     27-06-2021  -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:ബി3-10594/2021 18-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   ചാവേശരി  അംശം  ചാവേശരി  േദശത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ

െകായിേലരിയൻ,  െകായിേലരിയൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഭാര് ചിരത േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2009  -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:ബി3-10266/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   മഴകന് അംശം പാല േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകണൻ െക സി,  വീണ

3 ജാസിന മകള 41

4 റഹത് മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി വി ആസ്ഉമ മാതാവ 81

2 യ െക അബടി ഭരതാവ 72

3 യ െക നജാതള മകന 42

4 യ െക അമീൻ മകന 41

5 യ െക തസറീന മകള 34

6 യ െക മഹമദ മസമിൽ മകന 32

7 യ െക അബള മകന ൩൦

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചിരത ഭാര് 63

2 റീന െക മകള 39

3 െക ബീന മകള 38

4 വിജിന െക മകള 34

28th December 2021Revenue Department19029
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മകന പജീഷ സി െക  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2017 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ സി െക ഭാര് 69

2 പജീഷ സി െക മകന 42

3 പവീണ സി െക മകള 40
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10267/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില ചാവേശരി അംശം െവളിയമ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ടി അബൾസലാം,  പ

ി  െക ടി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഭാര്  കനിയിൽ ആമിന  േബാധിപിച  അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -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:ബി3-10256/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   കീഴര അംശം പനാട േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന എം വി,  ഷജിന  നിവാസ

്  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മകന ഷജിൽ എം വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    12-04-2021 -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:ബി3-10590/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പഴശി അംശം പഴശി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കകണി കരിഞി,  നടകണിപറമ്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കനിയിൽ ആമിന ഭാര് 65

2 ൈഹദർ പി വി മകന 47

3 നൗഫൽ പി വി മകന 44

4 സബീജ നൗഫൽ മകള 35

5 അൻവർ െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷജിൽ എം വി മകന 37

2 ഷബന എം വി മകള 35

3 ഷജിന എം വി മകള 33

28th December 2021Revenue Department19031
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മകന കകണി ദാേമാദരൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   02-04-1982  -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:ബി3-10588/2021 17-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   വയതര അംശം വയതര േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാേജാ എ െജ,

എരമചാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ഭാര് േമാളി േജാേജാ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  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

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:ബി3-10559/2021 17-11-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   വയതര അംശം   വയതര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ പി  എസ,

െപരഞിറകേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മാതാവ ചിന അമ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കകണി ദാേമാദരൻ മകന 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േജാേജാ ഭാര് 53

2 േജാബിൻ േജാേജാ മകന 30

3 േജാസഫ േജാേജാ മകന 26

4 െസബാസ്ൻ േജാേജാ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചിന അമ മാതാവ 77
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നമര:ബി3-10454/2021 17-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   കല്ാട അംശം കല്ാട േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ െക കാർത്ായനിഅമ,

പണവം വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       മകന രേമഷ  കമാർ ഒ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   20-09-2019  -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. 

 
നമര:ബി3-10452/2021 11-11-2021
 
 ഇരിടി താലകില   വയതര അംശം  വയതര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യസഫ എ എ,  ആലായി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഭാര് തഫസീന പി എം േബാധിപിച അേപക   വയതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രേമഷ  കമാർ ഒ െക മകന 56

2 പദീപ ഒ െക മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ മാതാവ 59

2 തഫസീന പി എം ഭാര് 34

3 ആദിൽ  മഹമദ എ എ മകന 12

4 അഫ ഫാതിമ മകള 8

5 അയാൻ മഹമദ മകന 6 മാസം
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നമര:ബി3/11915/2021 21-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറവാരി വിജയന വാളാങി വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പായം വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് െക.ഗീത, െചറകളങര വീട, േബാധിപിച അേപക   പായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3/444/2016 21-12-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   കീഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാടന അലീമ കാടന വീട എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴര വിേലജില

പേരതയെട മകന കാടന അബള ഗഫര, കാടന വീട, േബാധിപിച അേപക   കീഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2010  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.ഗീത ഭാര് 54

2 േജാജിന.സി.വിജയന മകന 30

3 േജാബിന.സി.വിജയന മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാടന മഹമദലി മകന 55

2 കാടന നബീസ മകള 53

3 കാടന മറിയടി മകള 51

4 കാടന യസഫ മകന 49

5 കാടന ഗഫര മകന 45

6 കാടന ഹംസ മകന 44

7 കാടന ൈസനദീന മകന 41
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നമര:ബി3/8508/2021 22-12-2021
 
 ഇരിടി താലകില   െവളരവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവ് േജാരജ് പഴയമഠതില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളരവളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വിന കര്ാേകാസ, കര്ാകാട് മറതില വീട, േബാധിപിച അേപക

െവളരവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട 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 വിന കര്ാേകാസ ഭരതാവ 34

2 േജാരജ്.പി.െജ പിതാവ 54
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