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NOTICE

 
:ജി 3-5557/2021 18-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   കഞിതണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബസിൽ െക ഏലിയാസ കാടായം

,േതാകപാറ ,േതാകപാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കഞിതണി വിേലജില   പേരതനെറ അചന

ഏലിയാസ മതായി , േബാധിപിച അേപക   കഞിതണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് 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. 

 
:ജി3-5037/ 2021 18-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖർ  ൈസലന് വാലി  േറാഡ 2

0 മറി ഭാഗത് 459 നമർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിത്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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. 

 
:ജി 3 -5713/2021 20-09-2021
 
 േദവികളം താലകില  മനാംങണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാറാമ െചറിയാൻ  മതകാട മചിപാവ

് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മ നാംങണം വിേലജില   പേരതയെട മകന വർഗീസ

െചറിയാൻ , മതകാട മചിപാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണാങണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാസ മതായി അചന 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിത് ഭാര് 30

2 സായദകൻ മകന 4
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വിചാരണ നടതി മനാംങണം വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2010  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവ െചറിയാൻ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3 -5479/ 2021 20-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാംങണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം റി ഷാജി  േമേലമണയിൽ വീട ,20

0  ഏകർ മനാംങണം പി  ഒ  അടിമാലി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെന മരണാനനര ആനകല്ങൾ

ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  മനാംങണം വിേലജില

പേരതനെറ മകന വിഷ എം എസ , േമേലമണയിൽ വീട ,200 ഏകർ മനാംങണം പി ഒ അടിമാലി , േബാധിപിച അേപക

മനാംങണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ജി3-5496/2021 27-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളനിയമാൾ  നയ മനാർ ഡിവിഷൻ

െസവൻമല എേസറ് മനാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാര വിേലജില   പേരതയെട മകന

ഈശ്രൻ , േബാധിപിച  അേപക   മനാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 അതനസരിച് 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 വർഗീസ െചറിയാൻ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി ഷാജി ഭാര് 58

2 വിഷ എം എസ മകന 26

3 സ്ാതി കഷ എം എസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരകയ ഭരതാവ 59

2 ദീപ മകള 30
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:ജി3 -6058/2021 20-09-2021
 
  േദവികളം താലകില  കഞിതണി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ  വടേകകര വീട

.ആനചാൽ,ചിതിരപരം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം

മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     കഞിതണി വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ഓമന ശശിധരൻ , , േബാധിപിച അേപക     കഞിതണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   2-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് 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. 

 
:ജി3 -5568/2021 20-09-2021
 
 േദവികളം താലകില   ആനവിരടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞബാവ  ഊരകടിയിൽ വീട

,ആനവിരടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെന മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനവിരടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ബഷീർ ,േബാധിപിച അേപക   ആനവിരടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-09-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 അതനസരിച് 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. 

3 ഈശ്രൻ മകന 28

4 അംബിക മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ശശിധരൻ ഭാര് 65

2 ബിന വി എസ മകള 43

3 ജയശീ ബിജ (മരണെപട മകൻ
ബിജവിെന ഭാര് )

മകെന ഭാര് 43

4 േദവിക ബിജ  (മരണെപട മകൻ
ബിജവിെന മകൾ )

പൗതി 12

5 ശിവേദവ ബിജ  (മരണെപട മകൻ
ബിജവിെന മകൻ )

പൗതൻ 6

6 ഷിബിജ വി എസ (മരണെപട മകൾ
ബിനേമാളെട മകൾ )

പൗതി 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമതീൻ മകന 55

2 ബഷീർ മകന 52

3 റംല സലിം മകള 49

4 സൽമ അബൾ റഹിം മകള 45
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5 മഹമദ ഹനീഫ മകന 43

6 സബീന ഒ െക മകള 36

02th November 2021Revenue Department9965
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
Idukki District

 
Devikulam Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-7437/2021 13-10-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാങണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽ  ഞാേറാടി പറമിൽ വീട  20

0 ഏകർ അടിമാലി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാങണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

മഞ േമാഹനൻ , ഞാേറാടി പറമിൽ വീട  200 ഏകർ അടിമാലി , േബാധിപിച അേപക   മനങണം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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 മഞ േമാഹനൻ ഭാര് 40

2 ആദികഷ  അനിൽ മകന 15

3 അനഘ അനിൽ മകള 12

4 അയന അനിൽ മകള 12
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