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Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
(1)

 
നമര:ബി 3 10293/ 2021 09-09-2021
 
   ഉടനപനേചാല താലകില   ആനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െജ േതാമസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനകര വിേലജില   അനമ േതാമസ  എളംകാലായിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2009 -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. 

(2)

 
നമര:ബി 3 10075/ 2021 09-09-2021
 
    ഉടനപനേചാല താലകില   ആനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആനകര വിേലജില   അനമ  കാടിപാകൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േതാമസ ഭാര് 82

2 മറിയാമ േതാമസ മകള 66

3 അന കാപിൽ മാതയ മകള 60

4 േബബികമാർ േതാമസ മകന 58

5 എലിസബത് േടാമി മകള 53

6 സിസി േജകബ മകള 50

7 െഡാമിനിക സാവിേയാ റി മകന 49

8 േബാസകടി േതാമസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ഭാര് 46

2 േജാസ വർഗീസ മകന 27

3 ഏലിയാമ വർഗീസ മകള 26
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   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. 

(3)

 
നമര:ബി 3 10285/ 2021 09-09-2021
 
    ഉടനപനേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലികടി  േദവസ്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാറേതാട വിേലജില   ലിേജാ േദവസ്

കളതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട 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. 

(4)

 
നമര:ബി 3 10312/ 2021 09-09-2021
 
    ഉടനപനേചാല താലകില   ഉടംബേഞാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ എ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉടംബേഞാല വിേലജില   െചലമാൾ  െക പി

കമനി എേസറ് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഉടംബേഞാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 

4 എബഹാം വർഗീസ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവസ് എബഹാം ഭരതാവ 58

2 എൽസികടി മകള 34

3 ലിേജാ േദവസ് മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചലമാൾ ഭാര് 69

2 െചലം മകള 52

3 സരസ മകള 50

4 പാണിയമാൾ മകള 48

5 ഈശ്രി മകള 43

6 ഉമ മേഹശ്രി മകള 37
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   പേരതനെറ  പിതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    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. 

(5)

 
നമര:ബി 3 10302/ 2021 09-09-2021
 
    ഉടനപനേചാല താലകില   രാജകമാരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനപ ഏലിയാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാജകമാരി  വിേലജില   റിൻസി േതാമസ

ചാതനാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   രാജകമാരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -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. 

(6)

 
നമര:ബി 3 8260/ 2021 09-09-2021
 
    ഉടനപനേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി  റി  ഡി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   ഉഷ  കാനതിൽ

@തകലകേനൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2009 -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. 

(7)

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിൻസി േതാമസ എ റി ഭാര് 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 57

2 സേനാഷ മകന 36

3 ശാലിനി െക െക മകള 34

4 സൗമ്േമാൾ മകള 32

5 കാർത്ായനി അമ 97
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നമര:ബി 3 10073/ 2021 03-09-2021
 
   ഉടനപനേചാല താലകില   ചകപാളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബമണിയൻ നാരായണൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചകപാളം വിേലജില   രാധാമണി  ഓടയൽ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  പിതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    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. 

(8)

 
നമര:ബി 3 3037/ 2021 03-09-2021
 
    ഉടനപനേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ േതാമസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   േതസ്ാമ  കരീതറ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-01-2021  -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 രാധാമണി ഭാര് 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േതാമസ അമ 67

2 േറായി േതാമസ സേഹാദരൻ 45

3 േറാൾജിൻ േതാമസ സേഹാദരൻ 43

4 മീര മാതയ ഭാര് 32
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