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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-10128/2021 08-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കളാർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േടാമി മാതയ  രാജപരം േദശത

് മകേളൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളാർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനിേമാൾ േജകബ , രാജപരം േദശത് മകേളൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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. 

 
:ബി2-10483/2021 09-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കിനാനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി  കിനാനർ േദശത്

േവങയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിനാനർ  വിേലജില   പേരതയെട പൗതി അഞ വി രാജൻ , കിനാനർ േദശത് േവങയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2000 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ േജകബ ഭാര് 46

2 അനീന േടാമി മകള 21

3 അയന േടാമി മകള 20

4 അഞന േടാമി (ൈമനർ ) മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞ വി രാജൻ (മരണെപട മകൻ
േവങയിൽ രാജൻെറ മകൾ )

പൗതി 20
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -10484/ 2021 09-09-2021
 
  െവളരികണ് താലകില കിനാനർ വിേലജിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ   കിനാനർ േദശത്

േവങയിൽ   രാജൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിനാനർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന എം  േബാധിപിച അേപക   കിനാനർ വിേലജ

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

12-2008  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -10512/ 2021 09-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ബളാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക നാരായണൻ  കനകപള

ി ഏറാംചിറ േദശത് അരീകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബളാൽ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജയശീ എം േബാധിപിച അേപക  ബളാൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-12-2020  -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. 

 
:ബി 2 -10175/ 2021 08-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   െവസ് എേളരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസഫ എന കഞപൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന എം ഭാര് 44

2 അഞ വി രാജൻ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള ഭാര് 70

2 ജയശീ എം മകള 49

3 ശീേലഖ എം മകള 46

4 വിേനാദകമാർ എം മകന 45
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മൗേവനി  േദശത്  വാര്വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവസ് എേളരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള മിനി വി വി േബാധിപിച അേപക

െവസ് എേളരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന

ഒരാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -10879/ 2021 15-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ഭീമനടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിയറ മാധവി  പേങാട കമല

്ലർ  േദശത്  മണിയറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഭീമനടി  വിേലജില   പേരതയെട മകന എം കഞമ  േബാധിപിച അേപക

ഭീമനടി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021  -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. 

 
:ബി 2 -10820/ 2021 15-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ബളാൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിബ േജാൺ  പനകന് േദശത്

കിനാകഴിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ബളാൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജാർളി ൈമകിൾ േബാധിപിച അേപക   ബളാൽ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

05-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി വി വി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം കഞമ മകന 65

2 എം ഭാസരൻ മകന 64

3 എം ചനമതി മകള 60

4 എം കമലാകി മകള 58

5 എം കമാരൻ മകന 56

6 എം രവീനൻ മകന 52

7 എം പസന മകള 49
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർളി ൈമകിൾ ഭാര് 40

2 ഡിേയാണ എലിസബത് ദിബ (ൈമനർ
)

മകള 9

3 ഡാനിേയൽ േജാൺ ദിബ (ൈമനർ ) മകന 6

4 ഡാൽവിൻ എം ദിബ (ൈമനർ ) മകന 3
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -8411/ 2021 14-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കരിനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറായികടി പി എ  െപരിയങാനം

േദശത്  പതൻപരയൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിനളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ േറായി േബാധിപിച അേപക

കരിനളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2020  -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. 

 
:ബി 2 -10651/ 2021 14-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കളാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം വിഷനമീശൻ  രാജപരം

േദശത്  കളാർ  മഠം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളാർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി ,േബാധിപിച അേപക   കളാർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-02-2020  -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. 

 
:ബി 2 -10656/ 2021 14-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കരിനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ െക എം  കമളപളി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േറായി ഭാര് 51

2 േറാനിഷ പി േറായി മകള 28

3 േറാസി പി േറായി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 65

2 േശാഭ െക എം മകള 48

3 പകാശ റി വി മകള 46
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േദശത്  െകാലൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിനളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനവതി വി , േബാധിപിച അേപക

കരിനളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021  -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. 

 
:2 -10678/ 2021 14-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ചിറാരികാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ ടി പി  കടേമനി േദശത

് തളിയിൽ പതിയവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചിറാരികാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാനമതി െക േബാധിപിച അേപക   ചിറാരികാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-02-2020  -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. 

 
:ബി 2 -10557/ 2021 14-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   പനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനരൻ ബി  രാജപരം ൈമലാടി

േദശത്  സനിൽ  നിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനതടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് യേശാദ േബാധിപിച അേപക   പനതടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-08-2020  -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 ചനവതി വി ഭാര് 55

2 വിേനാദകമാർ െക എം മകന 41

3 ബീന െക എം മകള 38

4 വിദ് െക എം മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി െക ഭാര് 71

2 ബീന ബി മകള 44

3 ബിേജഷ ബാലൻ മകന 42
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ഭാര് 53

2 ശീജ എസ മകള 35

3 ഗീത എസ മകള 30

4 സനിൽ എസ മകന 28
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -10556/ 2021 14-09-2021
 
  െവളരികണ് താലകില   കരിനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ അയിേകാടൻ

കരിനളം േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിനളം വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് രമ് പി േബാധിപിച അേപക   കരിനളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -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. 

 
:ബി 2 -10112/ 2021 08-09-2021
 
  െവളരികണ് താലകില   തായനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരികടി   െമാടതാടി

കാലികടവ േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തായനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദാേമാദരൻ എം െക േബാധിപിച അേപക  തായനർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-08-2020  -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. 

 
:ബി 2 -10654/ 2021 14-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ബളാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ പി റി  േചണിയാർകന്

േദശത്  െപരമളികടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബളാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജീവ പി ആർ േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ് പി ഭാര് 32

2 ആകാശ േഗാവിന് പി (ൈമനർ ) മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ എം െക മകന 41

2 ദാേമാദരൻ എം െക മകന 37

3 സമിത എം െക മകള 32
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ബളാല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021  -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 റീജ പി ആർ മകള 47

2 രാജീവ പി ആർ മകന 45

3 ഷാജി പി ആർ മകന 40
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NOTICE

 
:ബി2-10963/2021 15-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ബളാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ അമാള അമ  ബളാൽ േദശത

് അവാടകം വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   ബളാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    31-08-2019-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. 

 
:ബി2-10655/2021 14-09-2021
 
  െവളരികണ് താലകില   ചീറാരികാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരപാതപളി   കമല

്ലർ െകാലാട േദശത് കാരാപത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതെൻറ മകൻ മസഫ   േബാധിപിച അേപക   ചീറാരികാല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-1983-ൽ

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 എ കമാരൻ നായർ ഭരതാവ 84

2 സകമാരി എ മകള 56

3 പതനാഭൻ നായർ െക മകന 53

4 പഷ എ മകള 50

5 രാധാമണി എ മകള 48

6 പീത എ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ അബദള മകന 70

2 അസിനാർ എൻ മകന 67

3 എൻ അഹമദ മകന 62

4 എൻ െസബിയ മകള 58

5 എൻ എം അയിഷ മകള 57

6 മതലിബ എൻ മകന 51
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:ബി2-10677/2021 14-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ചീറാരികാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീസ എൻ  കമൂർ െകാല

്ലാട  േദശത് നങാരത് വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന മസഫ എൻ േബാധിപിച അേപക   ചീറാരികാല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   04-

05-2013-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-10875/2021 14-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ഭീമനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റംലത് പി െക  െപരമട േദശത

് പളികാൽ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ അബദൾ റഹമാൻ റി  േബാധിപിച അേപക   ഭീമനടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2013-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. 

 
:ബി2-10676/2021 14-09-2021

7 മസതഫ എൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ അബദള മകന 70

2 അസിനാർ എൻ മകന 67

3 എൻ അഹമദ മകന 62

4 എൻ െസബിയ മകള 58

5 എൻ എം ആയിഷ മകള 57

6 മതലിബ എൻ മകന 51

7 മസതഫ എൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി പി അബദൾ കരീം അചന 78

2 നഫീസ റി െക അമ 63

3 അബദൾ റഹാൻ റി ഭരതാവ 63

4 റസാന പി െക മകള 28

5 റഹീമ പി െക മകള 25

6 മഹമദ റഹീസ മകന 21
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  െവളരികണ് താലകില   പരപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ എ  ബിരികളം േദശത്

അചമാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അബ എ േബാധിപിച അേപക   പരപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-06-2021-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 അസീസ എ സേഹാദരൻ 63

2 അബദൾ ഖാദർ എ സേഹാദരൻ 59

3 അബ എ സേഹാദരൻ 55

4 ഫൗസിയ എ സേഹാദരി 53

5 റാബിയ എ സേഹാദരി 51

6 ഷാഹിന എ സേഹാദരി 49

7 ഖാലിദ എ സേഹാദരൻ 47
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -4856/ 2021 16-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   പാലാവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സി േജാസഫ  പാലാവയ

ൽ  േദശത്  വള  വേശരിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലാവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി െജ േജാണി േബാധിപിച അേപക

പാലാവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-1997  -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 വി െജ േജാസഫ മകന 75

2 വതമ മകള 70

3 മാതയ മകന 68

4 േമരികടി േതാമസ മകള 67

5 ഏലികടി േജാസഫ മകള 65

6 േജാണി വി െജ മകന 64

7 വി െജ െഡാമിനിക മകന 63

8 െബനി േപാൾ മകന 56

9 േഗസി േജകബ് മകള 55

10 ലിസിേമാൾ െജയിംസ മരണെപട മകൻ
വി െജ െജയിംസിെൻറ

മകള 49

11 െജജിേമാൾ െജയിംസ      "         " മകള 45

12 െജനിേമാൾ                   "          " മകള 44

13 ജയ േജാണി                  "          " മകള 43

14 േമഴി റാണി   മരണെപട മകൻ
േജാർജിെൻറ

ഭാര് 55

15 ആഷലി േജാർജ  മരണെപട മകൻ
േജാർജിെൻറ

മകള 29

16 ബസലി േജാർജ  മരണെപട മകൻ
േജാർജിെൻറ

മകന 28
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി-10874/2021 15-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ഭീമനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഹമീദ  എം  െപരമട

േദശത് എംഎം ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി , േബാധിപിച അേപക   ഭീമനടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021 -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. 

 
:ബി2-605/2021 18-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കളാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ നായർ എ  മാലകലല

േചടികണ് േദശത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   , േബാധിപിച അേപക   കളാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2020 -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 ഹഫത് പി െക ഭാര് 64

2 അബൾ സലീം പളികാൽ മകന 43

3 ഹനീഫ പി െക മകന 42

4 റാസിക  പി െക മകന 39

5 റിസവാൻ പി െക മകന 35

6 ജൈനദ പി െക മകന 33

7 നഫീസത് ബീവി പി െക മകള 31

8 സൈഹൽ പി െക മകന 27

9 സഫവാൻ പി െക മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക കാർത്ായനി ഭാര് 66

2 െക സേരഷ കമാർ മകന 47

3 സതീഷ കമാർ െക മകന 45
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4 സജാത െക മകള 42
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-10882/2021 14-09-2021
 
  െവളരികണ് താലകില   ഭീമനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിേയഷ ടി പി  െബഡർ േദശം

െതേകപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     , േബാധിപിച അേപക   ഭീമനടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2018-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. 

 
:ബി2-10787/2021 14-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   പാലാവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ പി ജി  തേയനി േദശ

ം െപാങിലാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അരൺ പി െക േബാധിപിച അേപക   പാലാവയല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021-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. 

 
:ബി2-10877/2021 14-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   െവസ് എേളരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  െവസ് എേളര

ി വിേലജ നാടകലല േദശം കറവാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഓമന േബാധിപിച അേപക   െവസ് എേളരി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2015-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി െക അമ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന ഭാര് 47

2 പവീൺ പി െക മകന 26

3 അരൺ പി െക മകന 25
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 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. 

 
:ബി2-10172/2021 07-09-2021
 
  െവളരികണ്  താലകില   പനതടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചാമനൻ @ േചാമണൻ

ഇരികംകലലേദശം ഇരികംകലല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് അമിണി എം േബാധിപിച അേപക   പനതടി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2010-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. 

 
:ബി2-10378/2021 09-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കിനാനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ എം വി  ചാേയാത്

േദശം മതശി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  ഓമന ഗംഗാധരൻ േബാധിപിച അേപക   കിനാനർ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിന @ െചന അമ 77

2 ഓമന ഭാര് 46

3 അന നാരായണൻ മകള 24

4 അനില നാരായണൻ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി എം ഭാര് 52

2 ദിവ് ഇ സി മകള 36

3 ദിന ഇ സി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഗംഗാധരൻ ഭാര് 47

2  ഉദയകമാർ എം വി മകന 24

3 റിതിക എം വി മകള 18
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:ബി2-4536/2021 16-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ഭീമനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾഖാദർ  കാലികടവ േദശം

ചിറമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  േബാധിപിച അേപക   ഭീമനടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2012-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. 

 
:ബി2-3462/2019 16-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ഭീമനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞലീമ െക വി  െപരമട േദശ

ം കേലാത് വളപിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ൈമമന െക വി  േബാധിപിച അേപക   ഭീമനടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-04-2014-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീഫാതിമ എ ഭാര് 67

2 അബൾ റഫീഖ ചിറമൽ മകന 50

3 സാജിത എ മകള 44

4 ജസീല എ മകള 43

5 റസിയ എ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന െക വി മകള 47

2 ൈദനബി െക വി സേഹാദരി 64
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