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Kasaragod District

 
Hosdurg Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2-13327/2021     06-09-2021
 
   േഹാസദർഗ താലകില   അജനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കളരികൽ വിജയകമാർ s/o (L)

കളരികൽ അമാടി    എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അജനര വിേലജില

വിേജത്  കിഴകംകര േദശത് ശാനിനിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അജനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 വിജയകമാർ ഭാര് 54

2 സഞീന മകള 33

3 വിേജത് മകന 27

8082 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

 
നമര:ബി2 11159/2021 10-08-2021
 
   േഹാസദർഗ താലകില   അമലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമതടം ദാേമാദരൻs/o (

L )എം െപാകൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലതര വിേലജില   െക

കാർത്ായനി  െചമിേലാട ഹൗസ എചികാനം അമലതറ , േബാധിപിച അേപക   അമലതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 െക കാർത്ായനി ഭാര് 50

2 ദിജിത് എം മകന 31

3 എം ദിേജഷ മകന 26

4 എം ദിജിന മകള 21

05th October 2021Revenue Department8083
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