
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 41

െചാവ, 2021  ഒകേടാബര  19

Tuesday, 19th October 2021

1197 തുലാം 3

3rd Thulam 1197

1943 ആശ്ിനം 27

27th Aswina 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Kasaragod District

 
Hosdurg Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-11839/2021 10-08-2021
 
  േഹാസദർഗ താലകില   കാഞങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായ െക s/o  (late  )

അസിനാർ  പടനകാട കരവളം േദശത് അറഫ മൻസിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മസഫ എൻ

എൻ , പടനകാട കരവളം േദശത് അറഫ മൻസിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   കാഞങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2013 -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. 

 
:ബി2-11158/2021 10-08-2021
 
  േഹാസദർഗ താലകില   േകാടികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾറഹിമാൻ പി  s/o

(േലറ്)മഹമദ  ഉദമ പാക്ാര േദശത് പാക്ാര ഹൗസ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അജനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹാഷിം പി എം ,

ഉദമ പാക്ാര േദശത് പാക്ാര ഹൗസ വീട ,  േബാധിപിച അേപക  േകാടികളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-10-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീപാത ഭാര് 66

2 സഫിയ എൻ എൻ മകള 51

3 മസഫ എൻ എൻ മകന 52

4 ആയിഷ എൻ എൻ മകള 46

5 ശംഷദീൻ എൻ എൻ പി മകന 45

6 െഷരീഫ എൻ എൻ മകള 43

7 റസീന എൻ എൻ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷാബി പി ഭാര് 64

2 ബീബി മകള 49

3 ഹാഷിം പി എം മകന 47
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:ബി2-11157/2021 10-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില  േകാടികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ വി s/o (േലറ് )വാസ

േബകൽ തമരാൻ വളപ്  േദശത്  േകാമി  ഹൗസ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വളി , േബകൽ

തമരാൻ വളപ് േദശത് േകാമി ഹൗസ വീട , േബാധിപിച അേപക   േകാടികളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021  -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. 

 
:ബി2-11156/ 2021 10-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   േകാടികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അബള എ െക s/o

(േലറ്) എ െക എ അബളള  നിയർ ജി യ പി സൾ േബകൽ േദശം നയ എ െക െഹൗസ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടികളം   വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജാബി മഹമദ കഞി , നിയർ ജി യ പി സൾ േബകൽ േദശം നയ എ െക െഹൗസ വീട , േബാധിപിച

അേപക   േകാടികളം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2016 -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. 

4 മസഫ പി എ മകന 46

5 നസീമ പി എം മകള 44

6 ൈസനബ പി എ മകള 41

7 ജമീല പി എ മകള 40

8 പി\ഫാതിമത് ഷാഹിന പി എ മകള 39

9 ഷരീഫ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വളി ഭാര് 52

2 വിനീത ബി മകന 35

3 വിജീഷ ബി മകന 32

4 വിേവക ബി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജാബി മഹമദ കഞി ഭാര് 54

2 അഹമദ ഇല്ാസ എ എം മകന 36

3 ഇoതിയാസ എ എം മകന 33

4 ഫാതിമതത ഇർഫാന എ െക മകള 28
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:ബി-1115/2021 10-08-2021
 
  േഹാസദർഗ താലകില   െപരിയ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ w/o (L )അബൾഖാദർ

കണിയ േദശത് കണിയ ഹൗസ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിയ വിേലജില   പേരതയെട മകന അബളകഞി െക എ , കണിയ േദശത്

കണിയ ഹൗസ വീട , േബാധിപിച അേപക   െപരിയ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2017 -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. 

 
:ബി2-11154/2021 10-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െപരിയ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസത എച് s/o (L) എലമൻ  െപരി

യ  േദശം  അരങനടകം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിയ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കാർത്ായനി , െപരിയ േദശം അരങനടകം

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരിയ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-10-2020  -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. 

5 അബൾറഹാൻ അഹനാഫ അബബകർ
(മരണെപട മകൾ ജാസീൻെന മകൻ )

പൗതൻ 10

6 മഹമദ ൈറഫാൻ എ (ടി ടി) പൗതൻ 8

7 മഹമദ സൈഹൽ  (ടി  ടി ) പൗതൻ 5

8 മഹമദ സഹൽ  (ടി  ടി) പൗതൻ 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവി മകള 57

2 ഖദീജ െക മകള 51

3 മറിയകഞി മകള 48

4 ൈമമന െക എ മകള 46

5 അഷറഫ മകന 45

6 ഇബാഹിംകടി െക എ മകന 42

7 അബളകഞി െക എ മകന 40

8 റാബിയ മകള 38

9 നസീമ എ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 51

2 സജിനി എച് മകള 30
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:ബി2-11153/2021 10-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െപരിയ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ െക s/o (L) അപ  ആയമാ

റ കലിയടകം േദശത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിയ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിത് െക , ആയമാറ കലിയടകം േദശത് , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2018  -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. 

 
:ബി2-11152/2021 10-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െപരിയ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കണൻ s/o (L) േചായിഅമ

പതിയകണം േദശത് െപാളകട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിയ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി വി രാമകഷൻ , പതിയകണം േദശത്

െപാളകട വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരിയ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2004 -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. 

 
:ബി2-11151/2021 10-08-2021
 
  േഹാസദർഗ താലകില   െപരിയ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ നായർ എം s/o (L

3 സജിത എച് മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി െക ഭാര് 50

2 സജിന െക മകള 32

3 സജിത് െക മകന 30

4 സജിത െക മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി കഞമ ഭാര് 73

2 പി ലകി മകള 52

3 പി േബബി മകള 51

4 പി േവണ മകന 50

5 പി അേശാകൻ മകന 46

6 പി വി രാമകഷൻ മകന 43
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) കഞമ നായർ  എം  കേല്ട് േദശത് ആറാടകടവ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിയ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ പി ,

കേല്ട്  േദശത് ആറാടകടവ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െപരിയ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021 -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. 

 
:ബി2-17925/2020  13-07-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   കാഞങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവിപി D/o (L) െപാകൻ

പടനകാട േദശം കണതിൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞങാട  വിേലജില   പേരതയെട മരണെപട സേഹാദരി ലകിയെട  മകള

ഗീത എം , തലിയാടത് െഹൗസ കകാട് േമകാട് മടിൈക , േബാധിപിച അേപക   കാഞങാട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    01-07-2016 -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 രാധ  പി ഭാര് 57

2 സേനാഷ പി മകന 36

3 സഭാഷ പി മകന 33

4 സേജഷ പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ എം (മരണെപട സേഹാദരി
ലകിയെട മകൾ )

മകള 43

2 മിനി എം (ടി ടി ) മകള 42

3 രാേജഷ എം (ടി മകൻ ) മകന 41

4 ഗീത എം (മരണെപട സേഹാദരി
ലകിയെട മകൾ )

മകള 39

5 ഷാജില എം (ടി  ടി ) മകള 35
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Kasaragod District

 
Hosdurg Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-12701/ 2021 31-08-2021
 
  േഹാസ  ദർഗ  താലകില    െചറവതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി.കഞികണൻ

s/o(l)കഞിേകാരൻ  െറയിൽേവ േസഷന സമീപം േദശത് അപർണ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

രാജലക്മി ,  േബാധിപിച അേപക   െചറവതര 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. 

 
:ബി4 -13738/ 2021 31-08-2021
 
  േഹാസ  ദർഗ  താലകില    പീലിേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശാരദ   പി   പി

w/o(l)ബാലകഷണൻ  വി  മലകര േദശത് േശയസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പീലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീവ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021 -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. 

 
:ബി4-12759/ 2021 06-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െചറവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ ,പി s/o(l)കഞമ ,പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലക്മി  പി ഭാര് 65

2 അപർണ  െക മകള 35

3 നിധീഷ  െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവ പി  പി മകന 50

2 രാജീവ  പി പി മകന 48

3 സനീപ പി പി മകന 44
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 െറയിൽേവ േസഷന സമീപം േദശത്  രാജ ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈബജരാജ ,

െറയിൽേവ േസഷന സമീപം േദശത്  രാജ ഭവൻ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െചറവതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2021 -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 -11938/ 2021 31-08-2021
 
 േഹാസ ദർഗ താലകില   മടിൈക  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ െക വി s/o(L)കണൻ

ചാളകടവ  ഉണ്ംെവളിചം  േദശത്  കനമൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടിൈക  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാരായണി  എൻ

ടി ,  , േബാധിപിച അേപക   മടിൈക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-06-2020  -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. 

 
:ബി2 -11936/ 2021 31-08-2021
 
  േഹാസ ദ ർഗ താലകില   പനയാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െക രാമൻ s/o(L)േചായി

പനയാൽ കഞിെതാടി േദശത് കഞിെതാടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനയാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാലകഷൻ  െക ,

, േബാധിപിച അേപക   പനയാ ല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി  സി ഭാര് 71

2 ബാബരാജ സി പി മകന 51

3 ബൽരാജ  സി പി മകന 50

4 ൈബജ രാജ സി പി മകന 48

5 ബിമൽ രാജ  സി പി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി   എൻ  ടി ഭാര് 60

2 വിേനാദ കമാർ  എ മകന 41

3 വിജിത് കമാർ  െക വി മകന 37

4 വിേജഷ കമാർ  െക വി മകന 35
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2-11841/ 2021 31-08-2021
 
  േഹാസ ദർഗ താലകില   കാഞങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ  ആചാരി   എ

s/o(L)േഗാവിനൻ  എ  കറനർ പടനകാട േദശത് ഐേങാത്  ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

നാരായണി  എ , , േബാധിപിച അേപക   കാഞങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020  -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. 

 
:ബി2-11836/ 2021 31-08-2021
 
 േഹാസ ദർഗ താലകില   കാഞങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസി ദാസൻ  എം െക

s/o(L)അമാടി  െകാവൽ േസാർ േദശത് കാലിചാ മരം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ കമാർ

െക ,േദശത് കാലിസിചാ  േബാധിപിച അേപക   കാഞങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021 -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 നാരായണി ഭാര് 68

2 ബാലകഷൻ  െക മകന 49

3 പസന കമാരി  െക മകള 46

4 രവീനൻ  െക മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി  എ ഭാര് 67

2 വിന  ഐേങാത് മകന 49

3 സതീശൻ  എ മകന 45

4 മണി  എ മകന 43

5 രതീഷ  എ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള  െക ഭാര് 64

2 സനിൽ കമാർ  െക മകന 41
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:ബി 2-11826/ 2021 31-08-2021
 
  േഹാസ  ദർഗ  താലകില    െഹാസ  ദരഗ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക   മഹമദ

s/o(L)അബബകർ  േതായമൽ േദശത് േതായമൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഹാസ ദരഗ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ

അനീസ  പി േബാധിപിച അേപക   െഹാസ ദരഗ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021 -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 -11816/ 2021 31-08-2021
 
 േഹാസർഗ താലകില   പളികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾഖാദർ  s / o (L ) അനഞി

. ഹദാദ നഗർ ,പളികര േദശത്  അൽഅമീൻ മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികര വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര് ബീഫാതിമ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2020 -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. 

 
:ബി2 -11467/ 2021 31-08-2021
 

3 സജിത് കമാർ  െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാജിറ മഹമദ  പി ഭാര് 59

2 അബൾ അനീസ  പി മകന 38

3 അബൾ അസീസ  പി മകന 35

4 ആരിഫ  പി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീഫാതിമ ഭാര് 57

2 ഹാരീസ മകന 44

3 മഹമദ അജീർ മകന 40

4 സലീം  െക മകന 40

5 അനീഷ മകള 38

6 മജീദ  എ മകന 36

7 സാഹിന മകള 35
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 േഹാസദർഗ താലകില   അജാനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ െക വി s / o (L )ക

െ വി കഞമ  കിഴകംകര, വലിയവളപിൽ േദശത് എസ ബി നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അജാനർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ശിബിൻ  െക വി , , േബാധിപിച അേപക  അജാനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -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. 

 
:ബി2 -11937 /2021 06-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   മടിൈക  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി  കാഞിരകാൽ വീടിൽ

പചികാരൻ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടിൈക വിേലജില   പേരതയെട മകള തങമണി  പി േബാധിപിച അേപക   മടിൈക  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

09-2003  -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. 

 
:ബി4 -12751/ 2021 06-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   വടേക തകരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹൽ ഹമീദ യ  പി

ആയിറി േദശത് അജമീർ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേക  തകരിപര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിഹാബ ബി  േബാധിപിച

അേപക  വടേക  തകരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള െക ഭാര് 52

2 ശിബിൻ  െക വി മകന 26

3 ശിബിന  െക വി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി  പി മകള 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 ൈമമനത്  ബി ഭാര് 61

2 റംലത്  ബി മകള 43

3 ശിഹാബ  ബി മകന 38
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Kasaragod District

 
Hosdurg Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 4 14026/ 2021 03-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െചറവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി w/o തളിയിൽ രാമൻ

പതാനത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവതര വിേലജില   പേരതയെട മകള വതല , പതാനത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

െചറവതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2002  -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 4  14027/ 2021 03-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െചറവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ s/o വിരനൻ  പതാനത

്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള വതല , പതാനത് ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

െചറവതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2009  -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 രമണി പി മകള 60

2 തമാൻ പി മകന 53

3 വതല പി മകള 50

4 സേലാചന പി മകള 48

5 സതീഷ കമാർ െക പി (മരണെപട മകൾ
സേരാജിനിയെട

മകന 42

6 സജിത പി  (മരണെപട മകൾ
സേരാജിനിയെട

മകള 33

7 സംഗീത ബാബ (മരണെപട മകൻ
ബാബരാജിൻ്െറ

മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി പി മകള 60
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:ബി 4  11961/ 2021 31-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   േകാടകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാടാടൻ കഷൻ s/o (L )അമ

 േകാകാടൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തമായി പി , േകാകാടൻ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

േകാടകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-11-2018  -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. 

 
:ബി 4  12758/ 2021 06-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െചറവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ പി s/o (L )െപാകൻ

 പാലേതര ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത , പാലേതര ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക

െചറവതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2020  -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. 

2 തമാൻ പി മകന 53

3 വതല പി മകള 50

4 സേലാചന പി മകള 48

5 സതീഷ കമാർ െക പി (മരണെപട മകൾ
സേരാജിനിയെട )

മകന 42

6 സജിത പി (മരണെപട മകൾ
സേരാജിനിയെട )

മകള 33

7 ഉഷാറാണി( മരണെപട മകൻ
ബാബരാജിൻ്െറ )

ഭാര് 46

8 സംഗീത ബാബ ( മരണെപട മകൻ
ബാബരാജിൻ്െറ )

മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തമായി പി ഭാര് 62

2 ബിന പി മകള 43

3 ബിജ പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത എ ഭാര് 47

2 സജിത എ മകള 28
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:ബി 4  15076/ 2020 02-09-2021
 
  േഹാസദർഗ താലകില   പീലിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന h/o  (L)കഞമ

അടിേയാടി   ഇങയിൽ വീട,  നർകിലകാട  ,േകാടമല  ,െവസ്  എേളരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പീലിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള

പീത ചനൻ , ഇങയിൽ വീട, നർകിലകാട ,േകാടമല ,െവസ് എേളരി , േബാധിപിച അേപക   പീലിേകാട വിേലജ

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

11-2014  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 4  11962/ 2021 31-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   കയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി കഞിരാമൻ s/o (L )കണാരൻ

പതിയവീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േമാഹനൻ , പതിയവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-06-2008  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 4 11957/ 2021 31-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   വടേക തകരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി എം ടി w/o (L

)ചനകടി  പി   എടാടമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

3 അഭിജിത് എ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത  ചനൻ മകള 48

2 രാമകഷൻ പി യ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി പി വി ഭാര് 79

2 ചനേശഖരൻ പി വി മകന 61

3 േമാഹനൻ പി വി മകന 57

4 സധാകരൻ പി വി മകന 55

5 ലതിക മകള 54

6 ബീന പി വി മകള 50
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേക തകരിപര വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ , എടാടമൽ വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   വടേക തകരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-04-2021  -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 4  9816/ 2021 31-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   പടന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞബള s/o (L )എ മമ  ഫാതി

മ  മൻസിലിൽ  ,കാടികണിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടന വിേലജില   പേരതനെറ മകള സ ആദ കഞബള , ഫാതിമ മൻസിലിൽ

,കാടികണിൽ , േബാധിപിച അേപക   പടന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021 -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. 

 
:ബി 2  13594/ 2021 15-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി എം ടി മകള 76

2 കാർത്ായനി എം ടി മകള 73

3 നളിനി എം ടി മകള 68

4 ചനമതി എം ടി മകള 65

5 രമണി എം ടി മകള 63

6 ലളിത എം ടി മകള 61

7 ഗേണശൻ എം ടി മകന 58

8 വതല എം ടി മകള 55

9 അനിൽകമാർ എം ടി മകന 47

10 യാമിനി എ വി (മരണെപട മകൻ
കമാരൻറ)

മകള 47

11 സജിത് എ വി (മരണെപട മകൻ
കമാരൻറ)

മകന 42

12 സബിത എ വി (മരണെപട മകൻ
കമാരൻറ)

മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ ആദ കഞബള മകള 31

2 സമാഹ അബള മകന 25
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  േഹാസദർഗ താലകില   പളികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം അലവി s/o (L )മമഞി

െഷരീഫ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാറിയകഞി , െഷരീഫ മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക

പളികര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2020  -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   11997/ 2021 06-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െപരിയ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജാബി എൻ എ  കലക ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരിയ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ സതാർ െക പി , കലക ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െപരിയ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 11942/ 2021 06-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില  ബാര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻ ഇ െക  ഫാതിമ മൻസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ബാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷാഫി െമായദിൻ , ഫാതിമ മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബറ

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 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 മറിയകഞി ഭാര് 61

2 സഹറ മഹമദ മകള 47

3 മഹമദ െഷരീഫ മകന 35

4 െസമീന മകള 33

5 ഷനാഫ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ  സതാർ െക പി മകന 53
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:ബി 2   5634/ 2021 08-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   അജാനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാടിയമ d/o (L )ചനമണിയാണി

കരകകണ്  ,ഹരിപരം  ,പൂർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അജാനർ  വിേലജില   പേരതയെട മകള െക നാരായണി , കരകകണ് ,ഹരിപരം

,പൂർ , േബാധിപിച അേപക   അജനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-04-2003  -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  2692 / 2021 31-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   കാഞങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ എം  നളിനം വീടി

ൽ പടനകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാഞങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എ നളിനി , നളിനം വീടിൽ പടനകാട , േബാധിപിച

അേപക   കാഞങാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2018 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീഫാതിമ അമ 82

2 ബീഫാതമ ഭാര് 48

3 മഹമദ ഷഫീഖ െമായദിൻ മകന 34

4 അഹമദ െസബിൻ എം മകന 29

5 ആയിഷത് െസഫീദ അചന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി െക മകള 75

2 െക നാരായണി മകള 65

3 രാജീവ കമാർ (മരണെപട മകൻ
സേരാജിനിയെട

മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ നളിനി ഭാര് 68

2 സീന എം മകള 42

3 ലാലേമാൻ എം മകന 39

4 സർജിത് എം മകന 35
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:ബി 4  19591/ 2019 31-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   മടിൈക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ െക വി  െകാരവിന

ല  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടികായി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കല്ാണി െക യ , െകാരവിനല വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2019  -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 കല്ാണി െക ടി ഭാര് 65

2 മിനിേമാൾ െക ടി മകള 44

3 നിഷ  െക ടി മകള 41

4 ഷീബ െക ടി മകള 38

8928 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kasaragod District

 
Hosdurg Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2 -11169/ 2021 10-08-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   കാഞങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബനീഷ രാജ ടി െക s/o(late)ട

ി െക ബാലകഷൻ   മാധവ നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞങാട വിേലജില   പേരതനെറ അമ പഷേവണി  െക പി , മാധവ നിവാസ

വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കാഞങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ് 

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 പഷേവണി െക പി അമ 67

2 സജിത െക ഭാര് 33
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Kasaragod District

 
Hosdurg Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-12754/2021 06-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   നീേലശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമാൻ നായർ എം (L) േകാര

ൻ നായർ എനയാളം ടിയാെന ഭാര് പഷലത സി എനവരം   പടിഞാറം െകാഴവൽ േദശത് പാലകീൽ ഹൗസ ൽ

എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതരെട മകള പീത സി , പടിഞാറം െകാഴവൽ േദശത് പാലകീൽ ഹൗസ- ൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021-ലം   പഷലത സി 5-5-2021-ലം   മരണെപടതായം പേരതരെട 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. 

 
:ബി4-223/2021 06-09-2021
 
  േഹാസദർഗ താലകില   നീേലശ്രം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സകമാരൻ s/o  Late

േഗാവിനൻ  െക   തടാേചരി  േദശത്  ദീപാഞലി  വീടിൽ  നീേലേശ്രം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീേലശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

പമീള  ,  തടാേചരി  േദശത് ദീപാഞലി  വീടിൽ നീേലേശ്രം  ,  േബാധിപിച അേപക   നീേലശ്രം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2011 -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 പീത സി മകള 36

2 ചിത രാേജഷ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പമീള ഭാര് 57

2 ദിവ് ൈബജ മകള 38

3 ദീപി രഞിത് മകള 35

4 സനീപ എസ മകള 31
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Kasaragod District

 
Hosdurg Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -11999/ 2021 06-09-2021
 
 േഹാസദർഗ താലകില   െപരിയ വിേലജില  െപരിയ ബസാർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി

ഇസഹാക് ,s/o(േലറ് )അബൾ റഹിമാൻ , കൽപക ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അബൾ സതാർ െക പി , കൽപക ഹൗസ

വീടിൽ , െപരിയ ബസാർ,േബാധിപിച അേപക   െപരിയ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ 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 അബൾ സതാർ െക പി മകന 53
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Hosdurg Taluk

Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ _n2˛6050/2020. 2021 sk]v‰w-_¿ 8.

25˛5˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º-¿ 21˛¬ (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq kπn-sa‚ v hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 124˛¬ {Ia -\-º-¿ 31- Bbn {]kn-≤s∏Sp-Ønb

]c-ky-Øn¬ ]tc-X-bmb Ip™m-an\ F∂-h-cpsS Ah-Im-in-∏-´n-I-bn¬ Dƒs∏-´n-´p≈ 6 apX¬ 10

hsc-bp≈ Ah-Im-in-Isf Hgn-hm°n 10 Ah-Im-in-Iƒ°v ]Icw 5 Ah-Im-in-Iƒ F∂v Xn-cpØn

hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
tlmkvZp¿§v. Xl-io¬Zm¿.
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