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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -10786/ 2021 14-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   പാലാവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ പി പി , പാലാവയൽ

േദശത്,  െപരിങൂർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േബാധിപിച അേപക   പാലാവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2016 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന 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 േമഴസി േജാസഫ മകള 51

2 ഷാനി േറായി മകള 49

3 ബിേജായി മാതയ മകന 45

4 അജിത മാതയ മകന 40

5 േസാണിയാ മാതയ മകള 37
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -9563/ 2021 25-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   പാലാവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിലാസിനി  കണിവയൽ േദശത

് പായികാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാലാവയല വിേലജില   പേരതയെട മകന സാജ  പി ആർ , , േബാധിപിച അേപക   പാലാവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-08-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ

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. 

 
:ബി 2 -5969/2021 25-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   േകാേടാത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വൽസമ  പടിമരത േദശത

് െനലംകഴിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാേടാത്  വിേലജില   പേരതയെട മകള റിൻജ കര്ൻ , , േബാധിപിച അേപക  േകാേടാത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-11-2020  -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. 

 
:ബി 2 -7636/ 2021 25-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   േബളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ടി േജാസഫ  അേടങാനം

േദശത്  െചമരപളിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബ േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക

േബളര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാജ പി ആർ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിേജായി െനലംകഴി മകന 41

2 റിൻജ കര്ൻ മകള 35
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2020  -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. 

 
:ബി 2 -8901/ 2020 25-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   മാേലാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലൗലി േബബി  ദർഘാസ േദശത

് ആലപാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാേലാത് വിേലജില   പേരതയെട മകന ലിബിൻ േജകബ , , േബാധിപിച അേപക   മാേലാത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-06-2020  -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. 

 
:ബി 2 -1796/ 2021 24-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   പളിേങാം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ വി എ  ഇടവരമ് േദശത

് േവങചവടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി മാതയ , , േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-07-2017  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന േജാസഫ ഭാര് 69

2 ഷിബ േജാസഫ മകന 46

3 ഷിജ േജാസഫ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി േജാസഫ ഭരതാവ 62

2 ലിബിൻ േജകബ മകന 31

3 െസബിൻ േജകബ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി മാതയ ഭാര് 49

2 േറാസ ലിൻ മാതയ മകള 22
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:ബി 2 -196/ 2021 25-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കളാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവ േജാസഫ  അേടാടകയ

േദശത്  െവളംകേനൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാറിസ സജീവ , , േബാധിപിച അേപക

കളാര  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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -13484/ 2021 25-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ബളാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ െക വി  അതികടവ േദശത്

കിഴേക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ബളാല വിേലജില   പേരതയെട മകന െക വി ബാലകഷൻ , , േബാധിപിച അേപക   ബളാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-03-2015  -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. 

 
:ബി 2 -12514/ 2020 25-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   പനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ കഷൻ നായർ  ചാമെകാചി

േദശത്  അവാടകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനതടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗേണഷ സി െക , , േബാധിപിച അേപക

 പനതടി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

3 അഗസിൻ മാതയ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലി സജീവ ഭാര് 56

2 േജാറിസ സജീവ മകന 33

3 േജാംസി സജീവ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രാമൻ ഭരതാവ 74

2 െക വി ബാലകഷൻ മകന 44

3 തമാൻ െക വി മകന 42

4 പവിതൻ െക വി മകന 39
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2014  -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. 

 
:ബി 2 -9568/ 2020 24-09-2021
 
  െവളരികണ് താലകില   തായനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  മകഴി േദശത്

െമായിലികരഇലത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തായനർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ എം െക , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയന

ഒരാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -1201/ 2021 28-09-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   തായനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എൽ വർകി  എണപാറ

േദശത്  ചിേററതടതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തായനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമ എം െജ , , േബാധിപിച അേപക

തായനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി അമ ഭാര് 89

2 നാരായണി എൻ മകള 63

3 രാധാമണി എൻ മകള 61

4 കമലാകി എൻ മകള 58

5 രാമൻ സി െക മകന 53

6 രമണി സജീവ മകള 48

7 ഗേണഷ സി െക മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ എം െക മകന 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 തങമ എം െജ ഭാര് 54

2 ലാസർ സി വി മകന 31

3 ഷിജി സി വി മകള 29
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