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NOTICE

 
നമര:ബി3-9727/ 2021 28-10-2021
 
  ഇരിടി  താലകില   വയതർ  അംശം  വയതർ  േദശത്    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിജ  മാതയ

ഇലഞിമറതിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിലിറ്സ സീഫൻ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021 -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:ബി3-9805/2021 28-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   വയതര അംശം വയതര േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് ടി എസ  െതക

േ മറിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െതേക മറിയിൽ സേനാഷ , , േബാധിപിച അേപക

വയതര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2020  -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:ബി3-9789/2021 28-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിലിറ്സ സീഫൻ ഭാര് 40

2 ദിയ മരിയ ബിജ മകള 13

3 റിയ ആൻ ബിജ മകള 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െതേക മറിയിൽ െസലിൻ ഭാര് 66

2 െതേക മറിയിൽ വിനീത മകള 45

3 െതേക മറിയിൽ സംഗീത മകള 44

4 െതേക മറിയിൽ സേനാഷ മകന 41

5 െതേക മറിയിൽ േശാഭിത മകള 35
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 ഇരിടി താലകില   കീഴർ അംശം പയേഞരി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ എം  സേങത

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പടിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സീന എം േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2020 -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:ബി3-9790/2021 28-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   കീഴർ അംശം കീഴർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രധാകഷൻ പി പി  പതൻ പരയി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കല്ാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഹിത െക , , േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021 -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:ബി3-9806/2021 28-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   വിളമന അംശം  വിളമന േദശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീസ ടി പി  േകാളികൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കല്ാട വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദലി ടി  പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2016 -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 സീന എം ഭാര് 53

2 വിമൽ നമ്ാർ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹിത െക ഭാര് 48

2 അനനന പി പി മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദലി ടി പി മകന 55

2 ടി പി മസഫ മകന 54

3 അഫത് ടി പി മകള 51
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നമര:ബി3-9869/2021 28-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   ചാവേശരി അംശം ഉളിയിൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാറമ പാേനരി  പാേനരി

 വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കല്ാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സിദിഖ പി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

07-2016  -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:ബി3-9682/2021 28-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില  േകാളാരി അംശം കൂർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ പി സി  കഷ വീട

ടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

    പേരതനെറ ഭാര് പഷലത എൻ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -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. 

 
നമര:ബി3-9676/2021 28-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില  പഴശി അംശം െനൂനി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ പി  ലകി സദനം വീട

ടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

4 സൈബദ ടി പി മകള 49

5 റംല ടി വി മകള 46

6 റഹിയാനത് ടി പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിയാത പി മകള 62

2 ഇസയിൽ പി മകന 60

3 സിദിഖ പി മകന 55

4 മറിയം പി മകള 51

5 ബഷറ പി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷലത എൻ ഭാര് 56

2 രതീഷ എൻ മകന 32

3 രാേജഷ എൻ മകന 30
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   പേരതനെറ ഭാര്  ആശാലത സി , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി അമ പി മാതാവ 80

2  ആശാലത സി ഭാര് 50

3 രഞിനി സി മകള 30

4 രാധിക സി മകള 26

5 മിഥൻരാജ സി മകന 24
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Kannur District

 
Iritty Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9677/2021 28-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പഴശി അംശം മടനർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്വതി െക  ൈവഷവം വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

  പേരതയെട മകന ഉണികഷൻ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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:ബി3-9678/2021 28-10-2021
 
  ഇരിടി  താലകില  കല്ാട അംശം ഊരതർ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ തടികൽ

തടികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന പദീഷ കമാർ ടി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2017 -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. 

 
നമര:ബി3-9679/2021 28-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   െകാടിയർ അംശം െകാടിയർ  ചപമല േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ

ൈകനികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് അനമ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ െക മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരളാമണി ഭാര് 63

2 ഉഷാകമാരി ടി െക മകള 39

3 പദീഷ കമാർ ടി മകന 37
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 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:ബി3-9675/2021 28-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   പായം അംശം പായം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ കമാർ െക പി  കിണ്

ൻ പേങരി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  നിഷ പേങരി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -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:ബി3-9603/2021 28-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില  ആറളം അംശം ആറളം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ െക   കവചാലിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന പജീഷ കവചാലിൽ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -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 അനമ ഭാര് 48

2 ആൽബിൻ േജാസഫ മകന 26

3 അലീന േജാസഫ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ പേങരി ഭാര് 39

2 അഭിേഷക െക മകന 17

3 അഭിനന് െക മകന 14

4 യേശാദ െക മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത െക വി ഭാര് 58

2 പജീഷ കവചാലിൽ മകന 36

3 പേശാഭ െക മകന 34

4 പിയ കവചാലിൽ മകള 33
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നമര:ബി3-9680/2021 28-10-2021
 
 ഇരിടി താലകില   േകാളാരി അംശം കൂർ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക അഹമദ കടി ഹാജി

സിറാജ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ടി  പി കദീസ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

04-2005 -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 ടി പി കദീസ ഭാര് 69

2 ടി പി ഷംസദീൻ മകന 54

3 ടി  പി സഹറ മകള 52

4 ടി പി നാസർ മകന 45

5 ടി പി റഷീദ മകള 44

6 ടി പി റിയാസ മകന 43

7 ടി പി നൗഷാദ മകന 40

8 ടി പി നിസാർ മകന 37

9 ടി പി റസീന മകള 36

10 ടി പി ഉൈമറ മകള 34

11 ടി പി സിറാജ മകന 32

12 ടി പി ഇoതിയാസ മകന 30

13 ടി പി ഇസിയാക് മകന 30

14 ടി പി ഷമീമ മകള 28
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