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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -4359/2021 19-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കാതിപാറ വിേലജില ഒടാതി കരയിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയകമാർ,

 കിഴേകതടം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ൈജനമ അജയകമാർ  േബാധിപിച അേപക   കാതിപാറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാവ  ജീവിചിരിപില.    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 ൈജനമ അജയകമാർ ഭാര് 47

2 ആതിര അജയകമാർ മകള 27

3 അനേമാൾ എ െക മകള 25
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3 -14265/21 17-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില     ൈബസനവാലി     വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ            സി യ

േജാസഫ െചറപറമില   െപാടനകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       ൈബസനവാലി     വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഏലിയമ േജാസഫ,

െചറപറമില   െപാടനകാട   ,  േബാധിപിച അേപക        ൈബസനവാലി     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2021  -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:B3 -14290/21 17-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   --പപാറ - വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിലവിയ  േഫാറനസ  േറാസ

്  േകാേടജ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   -പപാറ  - വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിന ബരട്സണ     ആര, േറാസ േകാേടജ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.      പേരതയെട ഭരതാവ  മരണമടഞിടളതാണ 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 ഏലിയാമ േജാസഫ ഭാര് 70

2 ഷാജി േജാസഫ െചറപറമില മകന 52

3 േജാരജ േജാസഫ മകന 48

4 ബിേനാ േജാസഫ മകന 46

5 ഷാനി േജാസഫ മകള 44

6 ബിജ േജാസഫ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ബരട്സണ  ആര മകന 44

2 അന െഹരട്സണ  ആര മകന 39

3 െറന െറടസണ  ആര മകന 37
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നമര:B3 -15241/21 02-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേനാണി ആലംപറമില

കളപാറചാല എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േയാഹനാന, ആലംപറമില   കളപാറചാല     ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-1977 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന ഭാര്  േതസ്  ആനണി   25/10/2005   -ല

മരണമടഞിടളതാണ 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:B3 -14245/21 17-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില    പാറേതാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  സി  ജയചനന

പനേവലികഴിയില    വീട    താനിമട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിണി  റി  െക, പനേവവികഴിയില

വീട  താനിമട, േബാധിപിച അേപക   പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  മാതാവ ജീവിചിരിപില

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:B3 -14253/21 17-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീത ലബ േകാണികല

വീട േകാമയാര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  രജിസരാര ഓഫിസില   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ ഫരീദ  േകാണികല  വീടല   േകാമയാര,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞ് മകന 75

2 േയാഹനാന മകന 72

3 േതാമസ മകന 63

4 േസവ്ര മകന 61

5 േമരി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി  റി െക ഭാര് 69

2 േമാനിഷ െജ പി മകള 40

3 ബിബിന െജ പി മകന 38
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതന   മാതാപിതാകല ജീവിചിരിപില 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:B3 -14249/21 17-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി േദവസ്   ഐവാട

ു േശരില  അണകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  അണകര വിേലജില    പേരതനെറ മകന െബനി േദവസ്, ഐവാട േശരില    അണകര   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2002 -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:B3 -14248/21 17-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണ കര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േകാശി  വാഴേവലില

 വീടില െനറിെതാഴ    എന യാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അണകര  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േമാനസി  വി  േകാശി  ,  വാഴേവലില     വീടില

െനറിെതാഴ  , േബാധിപിച അേപക  അണകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്  സാറാമ വി പി 05/03/2021 -

ല മരണമടഞിടളതാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 ഫാതിതിമ ഫരീദ ഭാര് 63

2 ഐഷ െക പി മകള 49

3 ഹസീന  െക  പി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ  േദവസ് ഭാര് 78

2 േഷരളി മകള 50

3 േഗസി മകള 48

4 െബനി േദവസ് മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 സസന മകള 61

2 േമാനസി വി േകാശി മകന 56

3 ജാനസി പിനസ മകള 51

4 ഐസി അന േകാശി മകള 48
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3 -15155/21 01-12-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   രാജാകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ െവടിേയാലികല

രാജാകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാജാകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനന, െവടിേയാലികല  രാജാകാട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ ജീവിചിരിപില 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:B3 -15140/21 01-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണ കര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവനകടി @േഗാപിനാഥന

 ആഞിലികേനല  െചലാരകേനല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അണ കര  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജേയഷ കമാര, ആഞിലികനല

െചലാരേകാവില, േബാധിപിച അേപക   അണകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതന മാതാവ ജീവിചിരിപില

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:15108/21 30-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മകള 68

2 സകമാരി മകള 68

3 േമാഹനന മകന 65

4 തങചന വി ആര മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമനകമാരി ഭാര് -

2 ശാനികമാരി മകള -

3 സേനാഷ എ ജി മകന -

4 ജേയഷമാര മകന -
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 ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ   മേഹനന പാമ്ടംപാ

റ  എേസറ്  എനയാളെട  അവകാശികളക്      വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം  സംഗീത, പാമാടംപാറ  എേസറ്   േബാധിപിച

അേപക   പാമാടംപാറ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:B3 -15229/21 02-12-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില     ൈബസനവാലി    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ൈഷലജന

വടേകമറിയില     െപാടനകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      ൈബസനവാലി     വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േഷരളി  ൈഷലജന  ,

വടേകമറിയില   െപാടന കാട, േബാധിപിച അേപക   ൈബസനവാലി     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാവ ജീവിചിരിപില 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:B3 -14660/21 24-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില    പാറേതാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാഘവന  ,ലകമി

രാധാമനിരാതില    േചാറപാറ എനയാളകളെട    അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില    മകന ദിവാകരന, രാധമനിരാതില    േചാറപാറ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാളകള    06-12-1990 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം സംഗാത ഭാര് 33

2 മഹാലകമി മേഹനന മകള 9

3 േമഘ  എം മകള 7661

4 വസന  െശലവരാജ മാതാവ -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷരളി ൈഷലജന ഭാര് 53

2 അഭിരാം ൈഷലജന മകന 27

3 ഐശ്ര്  ൈഷലജന മകള 22
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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 പരേഷാതമന മകന 74

2 ദിവാകരന മകന 73

3 സരസ്തി രാമചനന മകള 71

4 ആനനന മകന 65

5 ആനനവലി മകള 64

6 പങജവലി മകള 60

7 രാധമണി മകള 58

14th December 2021Revenue Department16761
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