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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2-7331/ 2021 30-09-2021
 
  െവളരികണ്  താലകില   തായനർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  വി  െവളതമാടി

പളിയളെകാചി  കാഞിരെപായിൽ  േദശത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തായനർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സശീല വി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2002 -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. 

 
നമര:ബി2-11873/2021 01-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ചീറാരികാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി െക െജ  ചിറാരികാ

ൽ േദശത്  േകാടയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചീറാരികാല വിേലജില   പേരതനെറ മകള സാൽവിയ ആൻ്റണി , , േബാധിപിച

അേപക   ചീറാരികാല വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021 -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 െകാറമി വി ഭാര് 74

2 സാവിതി വി മകള 57

3 ശ്ാമള വി മകള 52

4 ജാനകി വി മകള 51

5 സശീല വി മകള 48

6 പതിനി വി മകള 47

7 കരണാകരൻ വി മകന 45

8 രാമകഷൻ വി മകന 42

9 സീമനിനി പി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ആനണി ഭാര് 70
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നമര:ബി2-11184/2021 01-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   തായനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി കഷൻ  കാലിചാനടകം േദശത

് വളാപാടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തായനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാധവി , , േബാധിപിച അേപക   തായനർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

06-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2-11874/2021 01-10-2021
 
  െവളരികണ് താലകില   ചീറാരികാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ  കര േദശത്

നിലപനയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചീറാരികാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതമ താമസ @ വതമ , , േബാധിപിച അേപക

ചീറാരികാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -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. 

 
നമര:ബി2-11879/2021 01-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ചീറാരികാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ  പാവൽ േദശത്

2 ഡാലിയ ആനണി േതാമസ മകള 49

3 സീനിയ ആനണി മകള 43

4 സാൽവിയ ആനണി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി ഭാര് 63

2 വിജയൻ വി മകന 45

3 വിജിത വി മകള 37

4 വിനിത വി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതമ േതാമസ @ വതമ ഭാര് 61

2 േജാസഫ എൻ ടി മകന 42

3 േജാബി േതാമസ മകന 39

4 ജിേജഷ േതാമസ മകന 36
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കാരിമറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചീറാരികാല വിേലജില   പേരതയെട മകള േഗസി , , േബാധിപിച അേപക   ചീറാരികാല വിേലജ

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

08-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2-11186/2021 01-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കളാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി കണൻ  രാജപരം േദശത്

െചറിയവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകി പി െക , , േബാധിപിച അേപക   കളാര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

04-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2-11188/2021 01-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കളാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചന നായർ  െക  െകാേടാടി

േദശത്  പയാേചരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ , , േബാധിപിച അേപക

കളാര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021  -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 എൽസമ മകള 53

2 െജസി േജാർജ് മകള 51

3 േഗസി െക ഡി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി പി െക ഭാര് 63

2 അഭിലാഷ സി െക മകന 42

3 അനീഷ സി െക മകന 38

4 അനിത സി െക മകള 36
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി പി ഭാര് 73

2 രാധാകഷൻ പി മകന 49
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കകേരള സർകക്കാർ

തതിരരത്തല്പരസസസ

14.09.2021 തതിയതതിയതിലലെ കകേരള സര്കക്കാര് 36ാക്കാാം നമ്പര് ഗസറതില് (വക്കാലെലാം -10, പക്കാ ര്ടട്ട് III ) കേമമ്മീഷണകറേറട്ട് ഒക്കാഫട്ട് ലെക്കാനട്ട് റേവനന

വതിഭക്കാഗതതില് 411 ാക്കാാം കപജതില് നമ്പര് ബതി2/5366/2021  ആയതി പ്രസതിദമ്മീകേരതിച്ചുവന്ന പരസലതതില് 2ാക്കാാം നമ്പറുകേക്കാരലന കപരട്ട്
സുകരഷട്ട് .എ.വതി എന്നതതിനു പകേരാം സുകരഷട്ട് ബക്കാബൂ എ.വതി എന്നട്ട് തതിരുതതി വക്കായതികകണ്ടതക്കാണട്ട്.

ലലാനനറവനസന്യൂകമമ്മീഷണറററന

ബബ2/5366/2021 02.11.2021

വവെള്ളരബകക്കുണണ
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കകേരള സർകക്കാർ

തതിരരത്തല്പരസസസ

14.09.2021 തതിയതതിയതിലലെ കകേരള സര്കക്കാര് 36ാക്കാാം നമ്പര് ഗസറതില് (വക്കാലെലാം -10, പക്കാ ര്ടട്ട് III ) കേമമ്മീഷണകറേറട്ട് ഒക്കാഫട്ട് ലെക്കാനട്ട് റേവനന

വതിഭക്കാഗതതില് 411 ാക്കാാം കപജതില് നമ്പര് ബതി2/6836/2020  ആയതി പ്രസതിദമ്മീകേരതിച്ചുവന്ന പരസലതതില് പകരതലന  കപരട്ട് എാം.വതി.കൃഷ്ണന
എന്നതതിനു പകേരാം എ.വതി.കൃഷ്ണന എന്നട്ട് തതിരുതതി വക്കായതികകണ്ടതക്കാണട്ട്.

ലലാനനറവനസന്യൂകമമ്മീഷണറററന

ബബ2/6836/2020 02.11.2021

വവെള്ളരബകക്കുണണ
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2-10876/2021 12-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില  െവസ് എേളരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  നാടകലല േദശത

് കറവാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  െവസ് എേളരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിന @ െചന , , േബാധിപിച അേപക   െവസ്

എേളരി   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2003  -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 ചിന @ െചന ഭാര് 77

2 േരാഹിണി സകമാരൻ മകള 46

3 ഓമന (മരണെപട മകൻ നാരായണെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 46

4 അന നാരായണൻ (ടി മകൾ ) പൗതി 24

5 അനില (ടി ടി ) പൗതി 18
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
No: B2/9567/2020 01-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that NARAYANI M S MOOLAKAL HOUSE, KUNDUPOYIL,

ELERITHATTU P.O, PadinjareEleri Village, Vellarikundu Taluk of Kasaragod District has filed an application  of a legal

heirship certificate to produce before various in respect of the legal  heirs of late SANKARAN MOOLAKAL, KUNDUPOYIL,

ELERITHATTU P.O who expired on 12-11-2017 and that it has been reported to this office that the persons named in the

scheduled below are the legal heirs of the said late SANKARAN. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . Parents are deceased. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate

accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said

legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Vellarikundu within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B2/12381/2020 01-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that BAIJU K P Padmalayam, Kamballur P.O, Chittarikkal,

Chittarikkal Village, Vellarikundu Taluk of Kasaragod District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various in respect of the legal  heirs of late R KOCHUNARAYANAN NAIR Padmalayam, Kamballur P.O,

Chittarikkal  who expired on 06-07-2014 and that it  has been reported to this office that the persons named in the

scheduled below are the legal heirs of the said late R KOCHUNARAYANAN NAIR. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant . Parents are deceased. Hence, it is proposed to issue a legal heir

ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the

issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Vellarikundu within 30 days from

the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will

not be considered. 

 
SCHEDULE

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 KAMALAKSHI Daughter 54

2 OMANA M S Daughter 49

3 NARAYANI Daughter 44

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 PADMINI AMMA Wife 76
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No: 12195/2021 20-10-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that KUMBA Edayil  Veedu, Varakkad thattu,West Eleri.,

PadinjareEleri Village, Vellarikundu Taluk of Kasaragod District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before Various in respect of the legal  heirs of late KALLALN EADAYIL VEEDU, VARAKKAD,KOTTAMALA

ESTATE, WEST ELERI. who expired on 02-02-2009 and that it has been reported to this office that the persons named in

the scheduled below are the legal heirs of the said late KALLALN. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  parents deceased  Hence,  it  is  proposed to issue a legal  heir  ship certificate

accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said

legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Vellarikundu within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

 
No: 12194/2021 20-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Tinesh R Nair Vazhavelil House, Palavayal, , Palavayal

Village, Vellarikundu Taluk of Kasaragod District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

Various in respect of the legal  heirs of late RAVEENDRAN PANICKAR.V.K. Vazhavelil House, Kulineer,Chittarikkal.(P.O)

who expired on 19-04-2020 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are

the legal heirs of the said late RAVEENDRAN PANICKAR.V.K.. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Parents deceased  Hence, it  is  proposed to issue a legal  heir  ship certificate

accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said

legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Vellarikundu within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

2 BAIJU K P Son 48

3 BINDU K P Daughter 43

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 KUMBA Wife 76

2 MEENAKSHI .M Daughter 52

3 EDAYIL VEETTIL NARAYANAN Son 49

4 KRISHNAN M Son 47

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 MANI RAVEENDRAN Son 47

2 JISHA V R Daughter 41

3 TINTU RAVEENDRAN Daughter 36
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No: B2/10785/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Thambai M K , Koyithatta, Karinthalam, Karinthalam Village

, Vellarikundu Taluk of Kasaragod District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various in

respect of the legal  heirs of late Kunhipennamma Njanikodan House, Kalichamaran, Karinthalam P.O who expired on 23-07-

2015 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the

said late Kunhipennamma. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents

and three sons are deceased. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the

above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should

be filed in person before the Tahasildar , Vellarikundu within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B2/10176/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sarasamma V N Pambackal, Cheerkayam, Nattakkal P.O

, PadinjareEleri Village, Vellarikundu Taluk of Kasaragod District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various purpose in respect of the legal  heirs of late Prakash P K Pampackal, Cheerkayam, Nattakkal P.O

who expired on 29-05-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are

the legal heirs of the said late Prakash P K. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Parents are deceased Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the

above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should

be filed in person before the Tahasildar , Vellarikundu within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

4 TEENU RAVEENDRAN Daughter 34

5 TINESH R NAIR Son 32

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Thambai N K Daughter 74

2 Gopalan N K Son 73

3 Kunhikrishnan N Son 69

4 Sarada N K Daughter 63

5 Bhaskaran N K Son 61

6 P Rajeevan Grand Son 44

7 Sajeevan P Grand Son 43

8 Ramya V Grand Daughter 36

9 Ranju V Grand Son 34

10 Nandakumar Pilakkal Grand Son 34

11 Pilakkal Vaishakh Grand Son 34
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No: B2/10657/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Joby Jose Karakkattil House, Edathode, Parappa, Parapp

a Village, Vellarikundu Taluk of Kasaragod District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

various purpose in respect of the legal  heirs of late Susamma Chacko Karikkattil House, Edathode, Parappa P.O who

expired on 18-07-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late Susamma Chacko. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Parents are deceased Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the

above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should

be filed in person before the Tahasildar , Vellarikundu within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B2/8544/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Thomas Thomas Chamakkalayil House, Kammadam,

Mandapam P.O, Bhimanadi Village, Vellarikundu Taluk of Kasaragod District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before various purpose in respect of the legal  heirs of late Thomas C Chamakkalayil  House,

Kammadam , Mandapam P.O who expired on 16-08-1995 and that it has been reported to this office that the persons

named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Thomas C. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . Parents and two sons are deceased Minor(s) is/are under the protection o

f Sl.No 4 in the below list.  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above

said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be

filed in person before the Tahasildar , Vellarikundu within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala

Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Sarasamma V N Wife 67

2 Sajitha P Prakash Daughter 41

3 Sujitha Prakash Daughter 38

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Joby Jose Son 34

2 Bincy K J Daughter 37

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Eliyamma Daughter 78

2 Joseph Son 71

3 Thomas Thomas Son 61
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No: B2/10174/2021 02-11-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to  whom it  may be concern that  Leelamma Plakkal,  Cheerkkayam, Nattakkal  P.O,

PadinjareEleri Village, Vellarikundu Taluk of Kasaragod District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various purpose in respect of the legal  heirs of late Kuryan P J Plackal House, Cheerkkayam, Nattakkal

P.O who expired on 27-05-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below

are the legal heirs of the said late Kuryan P J. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to

the applicant . Parents are deceased Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of

the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahasildar , Vellarikundu within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B2/10131/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Surjith M V Maruthummoottil House, Avullakkode, Parappa

, Parappa Village, Vellarikundu Taluk of Kasaragod District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before various purpose in respect of the legal  heirs of late Subadhra K Maruthummoottil House, Plachikkara, Parappa who

expired on 30-01-2011 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late Subadhra K. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Parents are deceased Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the

above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should

be filed in person before the Tahasildar , Vellarikundu within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

4 Beena Sebastian Daughter in law 52

5 Amal Sebastian Grand Son 16

6 Annamol Sebastian Grand Daughter 15

7 Aleena Sebastian Grand Daughter 11

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Leelamma Wife 73

2 Mini Daughter 50

3 Ani Thomas Daughter 47

4 Beena Sojan Daughter 43

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Indulekha M V Daughter 50

2 Sasikala Daughter 49

3 Sreekala M V Daughter 46
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4 Surjith M V Son 41

5 Sajith M V Son 41
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
No: B2/10119/2019 03-11-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to whom it  may be concern that  Mariya Pallikkal,  Panathur  P.O,  Panathadi  Village,

Vellarikundu Taluk of Kasaragod District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

purpose in respect of the legal  heirs of late Sara Pattillath House, Panathur P.O who expired on 20-09-1999 and that it has

been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Sara. that it

is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents, Husband and two sons

deceased. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Vellarikundu within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government

Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1  Mariya Daughter 77

2 Hatika Daughter 61

3 Pathumma Daughter 55

4 C H Khadeeja Daughter 52

5 Amina Daughter 51

6 Kareem H C Son 49

7 Kunhabdulla C H Son 46

8 Jameela Daughter 42

9 Momthaz C K Grand Daughter 34

10 Sumayya C K Grand Daughter 32

11 Arifa C K Grand Daughter 31

12 Maharoof T K Grand Son 29

13 Maharoof T K Grand Son 28

14 Suhail T K Grand Son 23
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 2 -11208/ 2021 05-10-2021
 
  െവളരികണ് താലകില   പരപ വിേലജില  പതിഭാനഗർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി

എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരപ

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എൻ ബി കരണാകരൻ , , േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
നമര:ബി 2 -11204/ 2021 05-10-2021
 
  െവളരികണ്  താലകില   പരപ വിേലജില പനിതടം  േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ

പതപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിനമ , , േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
നമര:ബി 2 -10173/ 2021 08-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   െവസ് എേളരി വിേലജില  േകാടമല േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി ക

െ  എ   െകാലിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  െവസ് എേളരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക വി േജാസ , , േബാധിപിച

അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

01-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ ബി കരണാകരൻ ഭരതാവ 88

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ഭാര് 59

2 ജിസ വർഗീസ മകള 36

3 ജിേജാ വർഗീസ മകന 34
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അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2 -4337/ 2021 06-10-2021
 
  െവളരികണ്  താലകില   പരപ വിേലജില  കാരാട്,  കനകപളി  േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

െസബാസ്ൻ ടി വി  െതാടപറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരപ വിേലജില   പേരതനെറ മകള െഷജനി േമാൾ പി , , േബാധിപിച അേപക

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2019 -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. 

 
നമര:ബി 2 -8800/ 2021 06-10-2021
 
  െവളരികണ് താലകില   പരപ വിേലജില എരംകന് േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എ മാതയ

അരീപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിനമ മാതയ , , േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 േമരി ഭാര് 72

2 െക വി േജാസ മകന 56

3 േമാളി മകള 55

4 േറാസമ വർഗീസ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ ഭാര് 70

2 െഷജനി േമാൾ പി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ മാതയ ഭാര് 54

2 േജായിസി മാതയ മകള 27

3 േജാസ മാതയ     (ൈമനർ ) മകള 17
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Kasaragod District

 
Vellarikundu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2-9603/2021 07-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കളാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി നാരായണി അമ  രാജപര

ം മേണാട് േദശത് പതേചരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളാര വിേലജില   പേരതയെട മകള കാർത്ായനി പി , േബാധിപിച അേപക

കളാര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021  -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. 

 
നമര:ബി2-11886/2021 05-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ചീറാരികാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ് െക െജ  പാവൽ

േദശത്  കാരിമറതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചീറാരികാല വിേലജില   പേരതനെറ മകള േഗസി െക ഡി  േബാധിപിച അേപക

 ചീറാരികാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2012  -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. 

 
നമര:ബി 2-9264/2021 06-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   തായനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിന എം  കാലിചാനടകം

േദശത്  ആനെപടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  തായനർ  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രവീനൻ െക വി  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി പി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസമ മകള 53

2 െജസി േജാർജ് മകള 51

3 േഗസി െക ഡി മകള 49
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അേപക   തായനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021  -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. 

 
നമര:ബി 2-11339/2021 05-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   കരിനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമാടി ടി പി  കണർ േദശത്

പറങിമാവിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിനളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി െക  േബാധിപിച അേപക   കരിനളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

04-2014  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2-11817/2021 05-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   െവസ് എേളരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി സി  പങംചാൽ

േദശത്  പാടതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവസ് എേളരി  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഗംഗാധരൻ പി  േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ െക വി ഭരതാവ 55

2 രസിൽ എം മകന 25

3 ആദിനന എം    (ൈമനർ) മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി െക ഭാര് 66

2 മേനാജ െക മകന 42

3 ദീപ െക മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാധരൻ പി ഭരതാവ 64
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നമര:ബി2-11637/2021 05-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   പരപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ മാർേകാസ  കനകപള

ി - തമ േദശത് ൈകതേകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരപ വിേലജില    േജാൺസൺ മാർേകാസ  േബാധിപിച അേപക   പരപ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-03-2021  -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. 

 
നമര:ബി2-11818/2021 05-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   മാേലാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ  മേടാ൦കടവ േദശത

് വാരികാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാേലാത് വിേലജില   പേരതയെട മകള ഫിേലാമിന , േബാധിപിച അേപക   മാേലാത് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

08-2010  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2 -11788/2021 05-10-2021
 
 െവളരികണ് താലകില   ബളാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിബി  ബളാൽ േദശത് ഇടകലിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

2 ുതി സി ജി മകള 35

3 ശീജിത് സി ജി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീന േജാൺസൺ ഭാര് 49

2 അൈനന േജാൺസൺ മകള 25

3 അഭിലാഷ േജാൺസൺ മകന 20

4 അഞിത േജാൺസൺ    (ൈമനർ) മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനകടി വി ഇ മകള 57

2 േതസ്ാമ വി എം മകള 54

3 ഫിേലാമിന മകള 51

4 േമരികടി െജയിംസ മകള 43
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സർടിഫികറിനായി   ബളാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി  േബാധിപിച അേപക   ബളാല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2021 -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 ൈഷനി ഭാര് 48

2 ശ്ാ൦ െസബാസ്ൻ മകന 25

3 സനപ െസബാസ്ൻ മകന 23

4 അന െസബാസ്ൻ മകള 21

09th November 2021Revenue Department11839
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