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NOTICE

 
:ബി2-10079/2020 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കിനാനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമായി വി  കാടിെപായിൽ

േദശത് പതകന് വണതാൻ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക  കിനാനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-09-2019-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-10336/2020 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കളാർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ സി സി  അരിങലല

ചാമകാലായിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   കളാർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-12-2016-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-9073/2021 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില  പരപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി അമ പളളിൈക   പതിഭാനഗ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിജിൻ ടി വി മരണെപട മകൻ കഷൻ
വി-യെട  മകൻ

പൗതൻ 22

2 കഷപസാദ ടി വി മരണെപട മകൻ
കഷൻ വി-യെട  മകൻ

പൗതൻ 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി ചാേകാ ഭാര് 62

2 ജിേജാ സി സി മകന 42

3 േറായ സി സി മകന 40

4 ൈഷജ ചാേകാ മകന 38
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ർ േദശത്  ലകി നിവാസ വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േബാധിപിച അേപക പരപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 08-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-2966/2021 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   മാേലാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് ടി എൽ  ചളി േദശത

്  േതകംകാലായിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   മാേലാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-08-2019-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-2968/2021 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   മാേലാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവി അമ   െകാനകാട

വടകയം േദശത് പതൻ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   മാേലാത്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2019-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലൻ െക മകന 65

2 ശ്ാമള പി മകള 55

3 മധസദനൻ പളിൈക മകന 49

4 ജയകഷൻ കേപരി മരണെപട മകൻ
വിജയകമാറിെൻറ മകൻ

പൗതൻ 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േജാർജ് ഭാര് 62

2 ബിജ േജാർജ മകന 42

3 ബിൻസി േജാർജ മകള 39

4 ബിന േജാർജ മകന 38
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:ബി2-6630/2021 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കരിനളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സി കഞമ നായർ  കീഴമാ

ല  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   കരിനളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-9258/2021 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   മാേലാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിപിൻവർകി  പറമ േദശത്

വരകിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   മാേലാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-11-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ മകള 54

2 െറജി കമാർ പി എസ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 58

2 അനിത െക മകള 36

3 വനിത െക മകള 35

4 വിനീത കമാർ െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വർകി അചന 55
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Kasaragod District

 
Vellarikkundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-6166/2021 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കിനാനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാർ െക  കാടിെപായിൽ

േദശത് കറവാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   കിനാനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  10-03-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-4531/2021 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ഭീമനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറായ േതാമസ  ഭീമനടി േദശത്

മണേഞരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   ഭീമനടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-01-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-9561/2021 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   പാലാവയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബഹാം സി എ  തേയനി

േദശത്  േചലമരതിങൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി വി ഭാര് 40

2 അഭിജിത് വി (ൈമനർ) മകന 16

3 അഭിേഷക വി (ൈമനർ) മകന 10

4 മാണികഞി െക അമ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലി േറായി ഭാര് 56

2 േസഹ േറായി മകള 31

3 െസൗമ് േറായി മകള 28
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   പാലാവയൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-03-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

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 എബഹാം ഭാര് 72

2 ബിന എബഹാം മകള 47

3 ബിജ എബഹാം മകന 46

4 ബിേജായ എബഹാം മകന 40
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Kasaragod District

 
Vellarikkundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-8142/2021 28-07-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ചിറാരികാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഞമ  പടേപങാട് വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചിറാരികാൽ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാബ പി െക ,  േബാധിപിച അേപക   ചിറാരികാൽ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 78

2 ബാബ പി െക മകന 56

3 ജാൻസി രേമഷ പി മകള 53

4 അനിത പി മകള 53
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Kasaragod District

 
Vellarikkundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-13630/2020  24-08-2021
 
  െവളരികണ്  താലകില   െവസ്  എേളരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക േമാഹനൻ

പങംചാൽ േദശത് കേലപരയിടതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   െവസ് എേളരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  20-07-2017-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-5976/2021 24-08-2021
 
  െവളരികണ് താലകില കളാർ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൽ േജാസഫ  മാലകലല

േദശത്  െവളംകേനൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േബാധിപിച അേപക കളാർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-04-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-10132/2021 07-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ ഭാര് 51

2 ശീനാഥ െക എം മകന 25

3 ശീരാജ െക എം മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലി സജീവ (മരിച മകൻ സജീവ
േജാസഫ

ഭാര് 57

2 േജാറിസ (മരിച മകൻ സജീവ
േജാസഫ

മകന 34

3 േജാംസി സജീവ (മരിച മകൻ സജീവ
േജാസഫ

മകള 33

4 െജസി േജകബ മകള 56
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 െവളരികണ് താലകില  പരപ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമാൻ  െവളരികണ് േദശത്

താഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക  പരപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-13835/2020 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില േകാേടാത് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എൻ കഞിരാമൻ  ചളികര

േദശത്  നായികയത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േബാധിപിച  അേപക േകാേടാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ  നടതി വന  റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-11-1978-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-9599/2021 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ചിറാരികാൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ െക വി  കമൂർ

േദശം  കപാടകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േബാധിപിച അേപക   ചിറാരികാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി പി ഭാര് 58

2 മായ ബി രാജ മകള 42

3 മഞജഷ പി മകള 34

4 മേഹഷ പി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞമാണികം പി ഭാര് 73

2 േമാഹനൻ െക മകന 52

3 ഷീല െക മകള 48

4 ലീന സി മകള 45

5 റീന എൻ മകള 43

6 സന് െക     (മരണെപട മകൾ
രമണിയെട

മകള 31

7 സനീപ ബി    (മരണെപട മകൾ
രമണിയെട

മകന 29
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-9625/2021  24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില  കിനാനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി പാത െനലിയടകം േദശത്

െകാലംമാറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക  കിനാനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി ബി എം ഭാര് 47

2 രാഹൽ ആർ നായർ മകന 18

3 രസ ആർ നായർ (ൈമനർ ) മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി പി മഹമദകടി ഭരതാവ 71

2 മജീബ റഹാൻ ടി പി മകന 47

3 സാബിറ ഷാഫി മകള 42

4 സിദീഖ ടി പി മകന 41

5 ഹകീം ടി പി മകന 38

6 അബൾ ഖാദർ ടി പി മകന 33

7 നജമ ടി മകള 31

8 റഹ ടി പി മകള 29
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Kasaragod District

 
Vellarikkundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-9257/2021 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   മാേലാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  നാടകൽ േദശത്

അറയകേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  േബാധിപിച അേപക   മാേലാത്  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  07-04-2019-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-12853/2020 24-08-2021
 
 െവളരികണ് താലകില  പാലാവയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബ സി വി  ചിലമട്േശരിയി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 േബാധിപിച അേപക   പാലാവയൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  08-03-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േജാസഫ ഭാര് 77

2 േടാം െജ േജാസഫ മകന 54

3 ജസി േജാസഫ മകള 52

4 ഐവി േജാസഫ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി േജാർജ ഭാര് 52

2 സിേജാസ െസബാസ്ൻ മകന 19

3 േസഹ സാബ (ൈമനർ) മകള 15
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Kasaragod District

 
Vellarikkundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -8683/ 2021 08-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   േബകര വിേലജില ഒടയംചാൽ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ പി എം,

പാടിലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദകഞി അചന 67

2 ആസ് അമ 54

3 റഷീദ പി ഭാര് 36

4 റൈബദ പി എച് (ൈമനർ ) മകള 13

5 ഫിബ ഫാതിമ (ൈമനർ ) മകള 9
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Kasaragod District

 
Vellarikkundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-8071/2021 07-09-2021
 
  െവളരികണ്  താലകില   കളാർ  വിേലജില േകാളിചാൽ േദശത്ഏരംകളതിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  േതാമസ ഉലഹനാൻ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളാർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷാനി േതാമസ , േകാളിചാൽ േദശത്

ഏരംകളതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കളാർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-8067/2021  07-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കളാർ  വിേലജില രാജപരം േദശത് ഈഴാറത് വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 സനിൽ സിറിയക    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ബിജിേമാൾ മാതയ , രാജപരം േദശത് ഈഴാറത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

കളാർ   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-10133/2021 07-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാനി േതാമസ ഭാര് 45

2 ബിന േതാമസ മകള 20

3 ബിനീഷ േതാമസ മകള 19

4 ബിനീഷ േതാമസ (ൈമനർ ) മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജിേമാൾ മാതയ ഭാര് 49

2 േഹമ സനിൽ മകള 22

3 സിറിൽ സനിൽ (ൈമനർ ) മകന 15
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െവളരികണ് താലകില   ബളാൽ  വിേലജില കണപളി േദശത് കണിപറമിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 െക എം വർകി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ബിജ േജാസഫ , കണപളി േദശത് കണിപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

ബളാൽ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-8554/2021 07-09-2021
 
െവളരികണ് താലകില   പരപ  വിേലജില എടേതാട േദശത് വളിചിറ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കദീജ    എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള റാബിയ പി , എടേതാട േദശത്  വളിചിറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

പരപ   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം    മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    \19-05-2021 -ല  മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-8541/2021 07-09-2021
 
െവളരികണ് താലകില  പനതടി  വിേലജില പാണതർ േദശത് എം ബി ഹൗസ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

െമായതീൻകഞി  ഹാജി  എം ബി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ലക മാനൽ ഹകീം,  പാണതർ േദശത് എം ബി  ഹൗസ ,

േബാധിപിച  അേപക  പനതടി  വിേലജ   ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ  നടതി വന റിേപാരടം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജി സണി മകള 46

2 ബിജ േജാസഫ മകന 44

3 േതാമസ വർകി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി അൈസനാർ മകന 56

2 അഫസത് മകള 53

3 യസഫ മകന 51

4 അഷറഫ ബി എ മകന 49

5 െനസീമ പി മകള 45

6 റാബിയ പി മകള 42

7 സതാർ പി മകന 40

8 കിഫ്തിയ പി മകള 37
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞാസ് െക എം ഭാര് 61

2 ലക മാനൽ ഹകീം മകന 43

3 ഹാജറ എം ബി മകള 42

4 സമീറ എം ബി മകള 40

5 ൈഖറനീസ എം ബി മകള 38

6 റസിയ എം ബി മകള 37

7 നബീസതൽ മിസരിയ മകള 35

8 എം ബി മഹമദകഞി മകന 33

9 എം ബി ജമാലദീൻ മകന 31
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Kasaragod District

 
Vellarikkundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-8413/2021 07-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കളാർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി  െകാലറംേകാട

രാജപരം  േദശത് മരേതാടൻ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കളാർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന നാരായണൻ വി െക ,  െകാലറംേകാട

രാജപരം  േദശത് മരേതാടൻ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക  കളാർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2011 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി എം മകള 63

2 നാരായണൻ വി െക മകന 60

3 വിജയൻ വി െക മകന 56

4 രമണി വി െക മകള 51

5 ശീജ െക (മരണെപട മകൻ പീതാംബരൻ
നായരെട മകൾ )

പൗതി 35

6 സവിത െക (ടി മകൾ) പൗതി 34

7 പശാന് െക (ടി മകൻ) പൗതൻ 28

19th October 2021Revenue Department8947
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-10-19T12:14:59+0530
	Salim A




