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Kasaragod District

 
Hosdurg Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-12760/2021     06-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െചറവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എം കദീജ w/o എ സി അബള

ള  പയങി  ൈകതകാട  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവതര വിേലജില   പേരതയെട മകന അഹമദ ബഷീർ , പയങി ൈകതകാട

േദശത് ,  േബാധിപിച അേപക   െചറവതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-1989 -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. 

 
:ബി4-11796/2021     31-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െതേക തകരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ ചനനായർ

s/o  (L)സി  ചനനായർ   െകാേയാങര  േദശത്  അനഗഹ  വീടിൽ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതേക തകരിപര വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് അജിത , െകാേയാങര േദശത് അനഗഹ വീടിൽ   , േബാധിപിച അേപക   െതേക തകരിപര 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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-11958/2021     31-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െതേക തകരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ ടി വി s/o

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബല എ സി ഭരതാവ 68

2 മഹമദ കഞി എ എം സി മകന 34

3 അഹമദ ബഷീർ എ എം മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത എം ഭാര് 52

2 ശീനാഥ എം മകന 33

3 ശീജിത് എം മകന 33
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(L)ശങരൻ ടി വി  െകാേയാങര േദശത് ഗീതാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  തകരിപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത ടി  വി  ,

െകാേയാങര േദശത്  ഗീതാലയം  വീടിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക    തകരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ടി വി ഭാര് 48

2 ജിത് ടി വി മകന 31

3 ജിതിൻ ടി വി മകന 29

4 കല്ാണി ടി വി അമ 80
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Kasaragod District

 
Hosdurg Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 4-10740/2021 31-08-2021
 
   േഹാസദർഗ താലകില   െചറവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാടാമളി ചനൻ S/O (L

)അമാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവതര വിേലജില   നാരായണി െക

േവങയിൽ വളപിൽ പളികര നീേലശ്രം , േബാധിപിച അേപക   െചറവതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2005 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:ബി4 -9694/2021  31-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   പീലിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േഗാപാലൻ s/o (L )േകാര

ൻ സി    കണൻ ഹൗസ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പീലിേകാട

വിേലജിൽ    നളിനാകി  കണൻ ഹൗസ വീടിൽ , പേരതനെറ ഭാര് േബാധിപിച അേപക   പീലിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2018 -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. 

 
:ബി4-6257/2021 31-08-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക നാരായണി ഭാര് 83

2 െക തമായി മകള 65

3 െക നാരായണി മകള 64

4 േകായ തടിൽ ശീധരൻ മകന 63

5 െക കഷണൻ മകന 60

6 െക സാവിതി മകള 57

7 ലീലാവതി െക -- മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനാകി ബി ( രണാം ഭാര്) ഭാര് 60

2 ജിഷ പി പി (ആദ്ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 37

3 ജിേതഷ പി പി (ആദ്ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 34

4 അശ്ിനി െക (ആദ്ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 29

5 അഖിേലഷ െക (ആദ്ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 26
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 േഹാസദർഗ താലകില   നീേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈദനബി w/o(L ) മഹമദ ഹാജി

തിടിൽ ഹൗസ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില

പേരതയെട മകള  സമയ  തിടിൽ ഹൗസ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   നീേലശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2014  -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. 

 
:ബി4 -7174/ 2021  22-02-2020
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െതേക തകരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഹാജി എ s/o ബീരാൻ(

L  )      എ  ൻ  സി  ഹൗസ  വീടിൽ  കാേരാളം  ഇളമചി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതേക തകരിപര വിേലജില  പേരതനെറ മകന മഹമദ  ഫാറഖ നങാരത്   എ ൻ സി ഹൗസ

വീടിൽ കാേരാളം ഇളമചി , = േബാധിപിച അേപക   െതേക തകരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2019 -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. 

 
:ബി4 -4732/2021 31-08-2021
 
  േഹാസദർഗ താലകില   േകാടകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമഞി s/o (L  )അമ

മനവളപിൽ വീട  പതിേലാട്  െകാടകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടകാട വിേലജിലപേരതനെറ ഭാര്   കല്ാണി എം വി  മനവളപിൽ വീട പതിേലാട് െകാടകാട ,   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-1999  -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 സമയ ടി മകള 36

2 ൈദനബി സേഹാദരി 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ എൻ സി ഭാര് 70

2 മഹമദ ഫാറഖ നങാരത് മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി എം വി ഭാര് 63
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:ബി4-12392/ 2021 31-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   ഉദിനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി വി പി w/o കഞിരാമൻ

നായർ   വ  ടേകടത്  പളിയത്  ഹൗസ  കിനാതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉദിനര വിേലജില , പേരതയെട മകന  രാേജഷ വി പി   വ ടേകടത് പളിയത് ഹൗസ കിനാതിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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. 

 

2 അജിത എം വി മകള 47

3 ചിത എം വി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം കഞിരാമൻ നായർ ഭരതാവ 80

2 രാേജഷ വി പി മകന 47

3 പതരാജൻ വി പി മകന 45

4 ശീകാനി വി പി മകള 36
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