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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -8194/ 2021 26-07-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ റി െജ  രാജകമാരി

സൗത്  കരയിൽ  തടതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ േജാൺ , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -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 ചിനമ േജാൺ ഭാര് 62

2 അനപ േജാൺ മകന 33

3 അൻസ േജാൺ മകള 29

4 അമിളി േജാൺ മകള 27
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-13959/2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില ആനവിലാസം വിേലജില കനികലല കരയിൽ പതൻ പരയൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  േജാസ @ അപകടൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ജിൻസിേമാൾ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-11-

1992-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിൻസിേമാൾ മകള 30

2 രമണി ഭാര് 52

07th December 2021Revenue Department15563
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3 -14656/2021 24-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ൈബസനവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനന മടിതറ  വീട

,ൈബസണവാലി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈബസനവാലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാജ എം ജി,  മടിതറ  വീട ,ൈബസണവാലി,

േബാധിപിച അേപക   ൈബസനവാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-09-2013  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   ടിയാെന  ഭാര്യം  ,മാതാവം

മരണമടഞിടളളതാണ 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 -14760/2021 25-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില    കാനിപാറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാരജ്   െക  യ

െകാചതാഴത്   വീട  െചമണാര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാനിപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജസീനേജാരജ്,

െകാചതാഴത്  വീട െചമണാര , േബാധിപിച അേപക   കാനിപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2007 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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. 

 
നമര:B3 -14776/2021 25-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബ എം ജി മകന 55

2 സീബ സതീശന മകള 53

3 സാജ എംജി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജസീന േജാരജ ഭാര് 55

2 ലിജി േജാരജ് മകള 30

3 ലിേജാ േജാരജ് മകന 28
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  ഉടമൻേചാല താലകില   ആനവിലാസം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരകി  ൈപലിതാനം

ആനവിലാസം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ആനവിലാസം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  പദീപ  ,  ൈപലിതാനം

ആനവിലാസം  , േബാധിപിച അേപക   ആനവിലാസം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  മാതാപിതാകള 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 -14811/2021 25-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ് രനപിള ൈകമടില

താനിമട െനടംകണം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിലകമാര െക െക, ൈകമടില

െനടംകണം പി ഒ താനിമട, േബാധിപിച അേപക   പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാവ

ജീനിചിരിപില 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 -15121/21 01-12-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   ശാനനപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാഗ്രാജ മത ഇലം

ശാനനപാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശാനനപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ രാജമ, മത ഇലം  ,ശാനനപാറ പി ഒ ,ശാനനപാറ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  പിതാവ  േഗാവിനരാജ  16/11/2013  ല

മരണമടഞിടളളതാണ  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപ മകന 44

2 െപാനമ വരകി ഭാര് 68

3 പിയ  ബിേനായി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധമ ഭാര് 73

2 അനിലകമാര െക െക മകന 46

3 ദീപ മകള 43
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്ച 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 -14759/21 25-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറമി  കാരത്ായനി

േകളതറയില  ബാലഗാം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഭവനചനന, േകളതറയില  ബാലഗാം

,പകാശഗാം, േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭരതാവ

മരണമടഞിടളളതാണ 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 -14727/21 27-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ ചാണി കാരം േവലില

േചറകഴി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കടപന സബരജിസാര ഓഫിസില   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി ചാണി, കാരം േവലില േചറകഴി, േബാധിപിച അേപക

അണകര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   03-11-2021  -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 രാജമ മാതാവ 51

2 പവളെകാടി ഭാര് 30

3 പി ആലവിന മകന 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭവനചനന പി െക മകന 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരിചാണി ഭാര് 78

2 േഷരളി ബിജ മാതയ മകള 51

3 േതാമസ ചാണി കാരംേവലില മകന 49

4 എബഹാം െക ചാണി മകന 46
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3 -14580/21 22-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ േദവസ് ഐക

ര കേനല പാലാര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ദീപി െജിംസ, ഐകരകേനല പാലാര, േബാധിപിച

അേപക   പാറേതാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -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:B3 -15143/21 01-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേഹഷ  െക െക കഴിമറതില

 അമലപാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി, കഴിമറതില ,അമലപാറ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കര്ന േദവസ് ഭരതാവ 72

2 ബിന ഐഡി മകള 46

3 രഞി ബിജ മകള 44

4 ദീപി െജിംസ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന വിശ്നാഥന മാതാവ 65

2 ശീേദവി ഭാര് 44

3 അഭിനന് എം െക മകന 12

4 അഭിനനന എം െക മകള 07
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നമര:B3 -15064/21 30-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഉടംബേഞാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷന  ആര House

Number13/281   വലറകനപാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഉടംബേഞാല വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ആണാള,  വല്റകനപാറ,

േബാധിപിച അേപക   ഉടംബേഞാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-06-2018  -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 -8154/21 22-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയിംസ എം ൈവ േമചരിയില

പവനരത പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമനം ,ആശിത െപനഷന മതലായ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിനിേമാള െക

സി, േമേചരിയില  വീട  താനിമട, േബാധിപിച അേപക   പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3 -4729/21 18-03-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   ചകപളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞകടന അരണപാറ

,ചകപളളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചകപളളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കടിയമ, അരണപാറ  ,ചകപളളം, േബാധിപിച അേപക

ചകപളളം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2017  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആണാള ഭാര് 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിനിേമാള െക സി ഭാര് 34

2 അന സാറ  ജയിംസ മകള 12

3 അേസാര ജയിംസ ജീസസ മകന 9
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3 -4900/21 25-03-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കാനിപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാണി െക എം െകാചാനിചവടില

 ,അരവിളംചാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസസംബനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാനിപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സണി െക മാനവല, െകാചാനിചവടില

,അരവിളംചാല, േബാധിപിച അേപക   കാനിപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-1993 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് മറിയം മാണി 29/12/2020 -

ല മരണമടഞിടളളതാണ 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. 

 
നമര:B3 -4678/21 27-03-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചിനകനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതമണി സബമണ്പിളള

10/307     -നമര വീട   സര്െനലി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിനകനാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സബലകി, 10/307 -ാം    നമര    വീട

വിജ     യേസാര  ,സര്െനലി,  േബാധിപിച അേപക   ചിനകനാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടിയമ ഭാര് 60

2 സനില എ െക മകന 41

3 സേരഷ എ െക മകന 39

4 സനിത രാജീവ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസഫ മകള 68

2 ചിനമ മകള 68

3 ലീലാമ   (അനമ) മകള 64

4 േജാളി േജാരജ്   (േതസ്ാമ) മകള 60

5 െക എം മാതയ മകന 59

6 സണി െക മാനവല മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 സബലകി ഭാര് 55

2 ഗേണഷമാര മകന 36

3 മാരിമത എം മകന 29

4 ഗണ  എം മകന 24

5 മണി എം മകന 20
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-14821/2021 24-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ േതാമസ പളളിവാൂതകല

   ,കാമാകിവിലാസം  മാവടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനമായആവശ്തിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജിജി  ,

പളളിവാൂതകല  ,കാമാകിവിലാസം മാവടി,  േബാധിപിച  അേപക   കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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. 

 
നമര:B3 -14770/21 23-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില  ൈബസനവാലി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരന ചിേറടതകേനല

   ൈബസണവാലി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങസംബനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  ൈബസണ  വാലി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  സി  എസ  സേരഷ,

ചിേറടതകേനല  ൈബസണവാലി, േബാധിപിച അേപക   ൈബസണവാലി വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2010 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിജി ഭാര് 52

2 േറാണിയ േജാസഫ മകള 30

3 േറാബിന േജാസഫ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ സകമാരന ഭാര് 88

2 സി എസ വിശ്നാഥന മകന 62

3 സജാത മകള 58

4 സേരഷ  സി എസ മകന 55

5 ൈഷജ മകന 39
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നമര:B3 -4135/21 16-03-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില   കരണാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപന കാനതില

,കഴിെതാള   പി  ഒ  നിരേപകട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന , കാനതില  കഴിെതാള പി ഒ

നിരേപകട, േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം ,മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2007 -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 -14666/21 24-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവന വീടികല  നടമറം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാജകമാരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി, വീടികല ,നടമറം, േബാധിപിച അേപക   രാജകമാരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

03-1984  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 -14408/21 19-11-2021
 

6 അനില കമാര മകന 51

7 പീതേമാള മകള 48

8 സിന മകള 43

9 സനില മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 61

2 രാേജഷ പി െക മകന 40

3 രതീഷ   പി  െക മകന 39

4 വിജീഷ   െക  െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 73

2 ഉഷ മകള 52

3 േശാഭ ൈബജ മകള 48

4 മിനി സേരഷ മകള 45
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 ഉടമൻേചാല താലകില  അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ േജാസഫ  പനചികല

െനറിെതാഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസഫ , പനചികല  െനറിെതാഴ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മകന  േജാരജ്   അവിവാഹിതനായിരിെക

മരണമടഞിടളളതാണ 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 /4773/21 19-03-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചകപളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരന പതനതറയില

ചകപളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചകപളം  വിേലജില പേരതെന ഭാര് േശാഭന, പതനതറയില ചകപളം, േബാധിപിച അേപക

ചകപളം വിേലജ ഓഫിസര   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-10-1997  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതവ 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 -4543/21 15-03-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷറഫിന  വി എസ കണങര

കടാര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാടതിആവശ്തിന്  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ സലീംകടി  െക പി, കണങര കടാര  േബാധിപിച

അേപക   കരണാപരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ ചാേകാ ഭാര് 79

2 ആലീസ േജകബ മകള 56

3 ൈലസാമ മകള 55

4 േജാസഫ മകന 50

5 ബിജ േജകബ മകന 44

6 േറാസമ േജാസഫ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ശശിധരന ഭാര് 51

2 ശാലിനി അനീഷ മകള 34

3 ശരണ് മകള 32
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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:B3-4453/21 09-03-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരന നായര കളതവന

ഇടിഞമല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനില കമാര െക , കളതവന   ഇടിഞിമല  പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്  സരസമ 15/11/2015 -ല മരണമടഞിടളതം

,മാതാവ  ജീവിചിരിപിലാതതമാണ  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 -4136/21 09-03-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ രാമകഷന നായര

െവടത്  കിഴേകതില  തകപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരണാപരം  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ഗീതമ രാമകഷന,  െവടത്

കിഴേകതില കലാര പി ഒ തകപാലം, േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീം കടി െക പി പിതാവ 55

2 സീനത് മാതാവ 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിലകമാര െക മകന 45

2 സജ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത രാമകഷന ഭാര് 56

2 മഞേമാള ആര മകള 38

3 മായാേദവി ആര മകള 36
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നമര:B3 /14889/21 27-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ   ഇ   സി   ഈറപറത്

 കഴിെതാള  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന ബാബ, ഈറപറത് വീട േബാധിപിച അേപക

കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2021  -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 സിന ബാബ ഭാര് 42

2 ബിധന ബാബ മകന 18

3 കമലമ മാതാവ 76
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നമര:B3 -14973/21 29-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞകടി െചമനകഴി വീട

ചകകാനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദാസ, െചമനകഴി വീട ചകകാനം , േബാധിപിച അേപക

 കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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:B3 -14438/21 19-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില    പാറേതാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  െജ  മരേകാസ

്  പവതിനകഴിയില    െചനാപാറ  എനയാളെട   അവകാശികളക്     വസ   സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ പി എം,

പവതിനകഴിയില   െചനാപാറ, േബാധിപിച അേപക   പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2013 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്

അനമ മരേകാസ  19/10/2006 -ല  മരണമടഞിടളളതാണ 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 ജാനകി ഭാര് 73

2 അമകടി മകള 63

3 സകമാരന മകന 57

4 വിലാസിനി മകള 56

5 സാബ മകന 50

6 സമ വിജയന മകള 46

7 ദാസ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എം തമി മകന -

2 േമരി േജകബ മകള -
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നമര:B3 -16111/21 06-06-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േയാഹനാന@ മതായി

ഇരപാനപാറ    െചലാരേകാവില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാമസ ഇ റി,

ഇരപാനപാറ െചലാരേകാവില, േബാധിപിച അേപക   അണകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-1976 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് േതസ്ാമ

,മകള േമരി േതാമസ ,മകന േജാസഫ റി  എ എനിവര മരണമടഞിടുളതാണ 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 -14694/21 24-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ശാനനപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മായാണി െഹൗസ നമര 8/345

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ സമനമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശാനനപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഒചമാള, െഹൗസ നമര 8/345  , േബാധിപിച അേപക

ശാനനപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

3 പി എം ബാബ മകന -

4 ലിസി എബഹാം മകള -

5 േജായി പി എം മകന -

6 ജസി മതന മകള -

7 ബിജ പി എം മകന -

8 ബിന പി എം മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാണ റി എ മകന 55

2 േതാമസ ഇ റി മകന 47

3 േമരി േജാസഫ മകെന ഭാര് 55

4 ഷാജി േതാമസ പൗതൻ 33

5 േതാമസ മകളെട ഭർതാവ 67

6 േമാളി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഒചമാള ഭാര് -

2 എം ജീവാനനം മകന -
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നമര:B3 -15303/21 03-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി മാതയ പലനകേനല

എഴകംവയല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െഫഡറല  ബാങില   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസ മാതയ, പലനകേനല, േബാധിപിച അേപക

കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2017  -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. 

 

3 എം കസരി മകള -

4 ചനേശഖരന മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസ മാതയ മകന 56

2 മറിയാമ മാതയ ഭാര് 73

3 മാതയ മാതയ മകന 58

4 െസബാസ്ന മാതയ മകന 48

5 അനമ മാതയ @േമാളിഫാനസിസ മകള 45

6 േസാണിയ മാതയ മകള 40

7 േസാജി മാതയ മകള 38

8 മിനി മാതയ മകള 36

9 േറായി മാതയ മകന 34
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നമര:ബി 3 -13897/ 2021 18-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ആർ സദാനനൻ

െചനാപാറ കരയിൽ േബാക് നമർ 499  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിണി , , േബാധിപിച അേപക

പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2002  -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. 

 
നമര:ബി 3 -13779/ 2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േതാമസ  മനിപാ

റ കരയിൽ കേരാട്  ചിറയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാമസ േതാമസ , , േബാധിപിച

അേപക   കരണാപരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന മകള 60

2 ഉഷകമാരി െക റി (മരമകൾ) മകെന ഭാര് 54

3 െറനീഷേമാൻ ഡി (െചറമകൻ) പൗതൻ 31

4 ആതിരേമാൾ ഡി (െചറമകൾ) പൗതി 27

5 വിജയകമാർ െക എസ മകന 57

6 സരള മകള 53

7 പഭ (മരമകൾ) മകെന ഭാര് 43

8 അഖിൽ എ (െചറമകൻ) പൗതൻ 22

9 വിഷണ രാജ  (െചറമകൻ) പൗതൻ 24

10 അമിണി ഭാര് 79

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി 3 -13832/ 2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ആനവിലാസം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ, ഭാര് വീരനാഗ

പുേമട  കരയിൽ  നിർമല  ഗിരി  പതവൽ  വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനവിലാസം വിേലജില   പേരതരെട  മകന മേഹശ്രൻ

എൻ , ,  േബാധിപിച അേപക   ആനവിലാസം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   20-07-2020, 08-07-2016 എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട 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 3 -13804/ 2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതകഷൻ  െചലാർ േകാവിൽ

കരയിൽ  െതങനാൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഷാനി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

അണകര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021  -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:ബി 3 -13794/ 2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാദരൻ  േപാതിൻകണ

1 െസബാസ്ൻ മകന 68

2 േമരികടി േപാൾ മകള 65

3 േതാമസ േതാമസ മകന 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹശ്രൻ എൻ മകന 53

2 ജഗതീശ്രി െക മകള 49

3 രാേജശ്രി െസനിൽകമാർ മകള 47

4 അംബികവതി മരകാനനം മകള 44

5 ജയ പഭ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാനി ഭാര് 43

2 സൗമ് റി വിൻെസൻറ മകള 23

3 സജിൻ റി വിൻെസൻറ മകന 26
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ം  കരയിൽ  പനിേകാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതമ , , േബാധിപിച അേപക

കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-11-2018  -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. 

 
നമര:ബി 3 -13810/ 2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നീലകണൻ  ആദിയർപര

ം കരയിൽ കരിശമല പതൻ വീട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ , , േബാധിപിച അേപക

പാമാടംപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-01-2015  -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. 

 
നമര:ബി 3 -13831/ 2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമവൽ  പപാറ എേസറ് കരയി

ൽ പഞകരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പപാറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രങതായ , , േബാധിപിച അേപക   പപാറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2015 -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 വതമ ഭാര് 54

2 രമ് എസ മകള 33

3 സൗമ്േമാൾ എസ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത നീലകണൻ ഭാര് 65

2 സേരഷ എൻ മകന 48

3 സനിത െപാടിയൻ മകള 44

4 സേനാഷ മകന 45
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നമര:ബി 3 -13872/ 2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാഗരാജൻ നാരായണ സ്ാമി

 ൈകലാസനാട കരയിൽ െനടംപാറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സേനാഷ കാർതിക എൻ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില. 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 3 -13937/ 2021 18-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില    കരണാപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മധസദനൻ നായർ

രാമകൽെമട്  കരയിൽ  െപരമളികരയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില. 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രങതായ ഭാര് 74

2 ചനേശഖരൻ മകന 58

3 ആനനൻ മകന 55

4 േസത മകന 43

5 ഫിേലാമിന (െചറമകൾ) പൗതി 42

6 മാലതി (െചറമകൾ) പൗതി 40

7 േമഴസി (െചറമകൾ) പൗതി 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലാകനായകി എൻ ഭാര് 56

2 സേനാഷ കാർതിക എൻ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഭാര് 56

2 മഞ മകള 36

3 രഞ േമാൾ പി എം മകള 33
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നമര:ബി 3 -13944/ 2021 18-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാൻ  രാജകമാരി

കരയിൽ വലിയ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ വി െക , , േബാധിപിച അേപക   രാജകമാരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-01-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാവ  ജാവിചിരിപില.  പേരതെൻറ  മകൻ സതീഷ വി  െക

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ഭാര് 61

2 സേനാഷ വി െക മകന 38

3 സിനി ഷാജി മകള 40

4 സിത സതീഷ (മരമകൾ) മകെന ഭാര് 38

5 ആദിത്ൻ സതീഷ (െചറമകൻ) പൗതൻ 18

6 അഹല് സതീഷ (െചറമകൾ) പൗതി 15
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-14047/2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ  രാജകമാരി കരയിൽ

വരികാനികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് അമിണി അയപൻ , േബാധിപിച അേപക   രാജകമാരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ  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:ബി3-14192/2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാറാമ  കടശികടവ കരയിൽ

പാറയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഹസൻ റാവതർ േബാധിപിച അേപക   ആനകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-05-2021  -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:ബി3-14215/2021 18-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി അയപൻ ഭാര് 64

2 രാേജഷ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസൻ റാവതർ ഭരതാവ 71

2 സലിം മകന 46

3 റഹിം മകന 42

4 കരിം മകന 41

5 റജീന എച് മകള 40

6 ഷാജഹാൻ മകന 37
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 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ  െനടംകണം

കരയിൽ  ആരംപളിയൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നബീസത്  േബാധിപിച അേപക

പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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:ബി3-13032/2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ൈബസൺവാലി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ പി വി  20 ഏക

ർ കരയിൽ പളിവാതകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈബസൺവാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ േതാമസ , , േബാധിപിച

അേപക   ൈബസൺവാലി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021 -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:ബി-11873/2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ൈബസൺവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബാഹം  െകാചപ്

കരയിൽ കാരിമറതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈബസൺവാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസലി േബാധിപിച അേപക

ൈബസൺവാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2016 -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 അജാസേമാൻ മകന 33

2 ബിസി ഫാതിമ മകള 31

3 നബീസത് ഭാര് 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ േതാമസ ഭാര് 43

2 അനേയാസ വർഗീസ പിതാവ 78
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസലി ഭാര് 61

2 േറാബിൻസ മകന 35

3 ജിൻസ അബാഹാം മകന 31
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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 വീട രാജകാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   0204-2019 -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 14987/21 29-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന  െചലയ നിരമലഭവന

കലാര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന എന .സി  രാേജേഷ  നിരമലാഭവന കലാര പി ഒ

താനിമട, േബാധിപിച അേപക   പാമാടംപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  ഭാര്യം ,മാതാവം ജീവിചിരിപല

 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 14937/21 27-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ െചറേശരില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മകള 68

2 സകമാരി മകള 68

3 േമാഹനന മകന 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എന സി  രാേജാഷ മകന 54

2 പമീള മകള 52

3 മേനാജ  എന  സി മകന 50
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കടശികടവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനില  േതാമസ, െചറേശരില  കടശികടവ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021  -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 -14975/21 29-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  വി  ഷാജി   പളികല

പീടികയില    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ ഷാജി, പളികല പീടികയില  കമം െമട്,

േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം 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:B14469/21 20-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    സതി   അനില കമാര

പളതപാറ   എഴകംവയല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അനിലകമാര പി  െക, പളതപാറ

വിട   എഴകം വയല   , േബാധിപിച അേപക   ഇരടയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസിലിയാമ ഭാര് 72

2 സാബ സി  േതാമസ മകന 53

3 സനില  സി േതാമസ മകന 47

4 ൈഷനി ഷിബ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ ഷാജി ഭാര് 43

2 േറാഷന ആനണി മകന 24

3 അനീഷ ആനറണി മകള 22
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നമര:B3 -15029/21 30-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   േജാരജ്  വടേശരില

ഇരടയാര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീനാമ, വടേശരില   ഇരടയാര, േബാധിപിച അേപക

ഇരടയാര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-1977 -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 -15000/21 29-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില    രാജകമാരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  എന ദിവാകരന

െതേകകേനല  ഇടമറം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എസ ബി ഐ  രാജകമാരി ബാഞില   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക ദിവാകരന, െതേക കേനല

ഇടമറം ,രാജകമാരി    െസൗത്   പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   രാജകമാരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിലകമാര പി െക ഭരതാവ 50

2 ുതി അനിലകമാര മകള 20

3  ലയ  അനിലകമാര മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീനാമ ഭാര് 72

2 െജയ േമാളഡാനിയല മകള 48

3 െജയ േമാനേജാരജ് മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക ദിവാകരന ഭാര് 62

2 സിഞേമാള സരീഷ മകള 38

3 ദാവ് അനപ മകള 36

4 ദീപ   റി  .ഡി മകന 32
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നമര:B3 -15035/21 30-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില   ൈബസനവാലി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  സാബ േതാമസ

പരവരാകത്    ഉപാര  നിരപ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ൈബസനവാലി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റിസി സാബ, പരവരാകത്

ഉപാര നിരപ്, േബാധിപിച അേപക     ൈബസനവാലി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര 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:B3 -14460/21 20-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സി  തങപന   േമനാേചരില

   പകാശാ ഗാം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ എം  റി, േമനാേചരില  വീട  (   േബാക്  നമര

1153 )-ല, േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന   ഭാര്  ഇനിര തങപന

15/01/2008  -ല  മരണമടഞടളതാണ  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 റിസി സാബ ഭാര് 54

2 അശ്തി പി സാബ മകള 30

3 അരണ പി സാബ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ എം റി മകന 41

2 സേരഖ രാജ മകള 37
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നമര:ബി3-13698/2021 19-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻദാസ മാതയ  ഇടിഞമ

ല  കരയിൽ  കടകലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാലി േമാഹൻദാസ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2019  -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:ബി3 -14016/2021 18-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഷീദ  േമടകിൽ  കരയി

ൽ കനിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പാറേതാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബദൾ ഖാദർ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2006  -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 സാലി േമാഹൻദാസ ഭാര് 48

2 സബിൻ േമാഹൻദാസ മകന 24

3 സബിന സാബ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ ഖാദർ ഭരതാവ 80

2 ആമിന മകള 31
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നമര:ബി 3 -14017/ 2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി െക എ  അണകര

കരയിൽ  കാലായിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന േഗാപി , , േബാധിപിച അേപക

അണകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2020  -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. 

 
നമര:ബി 3 -13950/ 2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േതാമസ  ശാനിഗാ

ം  കരയിൽ  തീമലങാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാേമാൻ േതാമസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021  -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:ബി 3 -14000/ 2021 18-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന േഗാപി ഭാര് 65

2 ജയൻ െക ജി മകന 43

3 ജയശീ ബിന മകള 40

4 ജേയഷ െക ജി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ േതാമസ ഭാര് 68

2 അനീഷ േതാമസ മകന 41

3 ഷിേജാ േതാമസ മകന 39

4 േജാേമാൻ േതാമസ മകന 38

07th December 2021Revenue Department15593
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലീസ  കളപാറചാൽ കരയി

ൽ  കാഞിരംമടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി വിേലജില   പേരതയെട മകന കളീറസ , േബാധിപിച അേപക

രാജകമാരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-1999  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 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:ബി 3 -13911/ 2021 18-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാദർ േജാസഫ റി  െജ

ഈടിേതാപ് കരയിൽ േതാടചാലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ സിബി േജാസഫ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2003  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ 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:ബി 3 -13999/ 2021 18-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി മകള 60

2 ആനീസ മകള 59

3 കളീറസ മകന 55

4 െമർലി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാരമ േജാസഫ മാതാവ 86

2 റി െജ വർഗീസ സേഹാദരൻ 64

3 േടാം റി േജാസ സേഹാദരൻ 60

4 വതമ ഐസക് സേഹാദരി 57

5 ആൻസി േജാർജ സേഹാദരി 54

6 െസബാസ്ൻ റി െജ സേഹാദരൻ 53

7 സിബി േജാസഫ സേഹാദരൻ 51

8 സമ ഫികസ സേഹാദരി 48

9 സജ ബിജ സേഹാദരി 47

10 സനി േജാസഫ സേഹാദരി 45
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 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ േജാസഫ  എഴകം

വയൽ കരയിൽ വളാംകടവിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ േജാസഫ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2017  -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 3 -14001/ 2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ്  കളപാറചാൽ കരയി

ൽ കാഞിരം മടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കളീറസ , , േബാധിപിച അേപക   രാജകമാരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

11-1990  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 3 -13721/ 2021 19-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   വണനേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കാർതിക ഇലം വീടിൽ  കാമാക

ി സടയാണി െചടിയാർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണനേമട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത് കാമാകി , , േബാധിപിച അേപക   വണനേമട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-07-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി േമാൻസി മകള 46

2 മേനാജ േജാസഫ മകന 45

3 അനമ േജാസഫ ഭാര് 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി മകള 60

2 ആനീസ മകള 59

3 കളീറസ മകന 55

4 െമർലി മകള 49
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 -14225/ 2021 19-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   വണനേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ പി എം  വണൻേമട

കരയിൽ  പാലനറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണനേമട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന സേരഷ , , േബാധിപിച അേപക

വണനേമട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021  -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:ബി 3 -14236/ 2021 19-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേതാസ മാതയ  അചൻകാന

ം  കരയിൽ  കറിപറത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മാതയ പേതാസ , , േബാധിപിച അേപക

 അണകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021  -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 സത് കാമാകി ഭാര് 44

2 കാർതിക രാജ െക മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന സേരഷ ഭാര് 41

2 അജീഷ പി എസ മകന 22

3 ബിനീഷ പി എസ മകന 19

4 വീണ സേരഷ മകള 16

5 അമിണി മാതാവ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 49

2 േജാേമാൾ ഷിേനാ മകള 29

3 ചിഞ ഷിബ മകള 27

4 മാതയ പേതാസ മകന 23
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നമര:ബി 3 -14237/ 2021 19-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക േബബി  കടശികടവ

കരയിൽ  െചറേശരിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജബി സി േബബി , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2020  -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 സിസിലിയാമ ഭാര് 79

2 ജലി  ജയിംസ മകള 46

3 ജബി സി േബബി മകന 42
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നമര:ബി3-14216/2021 18-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില േചാറപാറ കരയിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി

എ പരേഷാതമൻ,  പതിയപറമിൽ  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പസനൻ പി െക   േബാധിപിച

അേപക   പാറേതാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപിലാതതം മകനായ രാേജഷ 2-

11-2011-ൽ  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:ബി3-14070/ 2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില മരികംെതാടി കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക

ഐ മതായി,   കവലിേയലിൽ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഏബിൾ മാതയ  േബാധിപിച അേപക

രാജകമാരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ പരേഷാതമൻ ഭാര് 70

2 പസാദ പി െക മകന 48

3 പസനൻ പി െക മകന 47

4 ധന്ാേമാൾ  വി പി മകെന ഭാര് 38

5 ഗംഗരാജ ശങർ പൗതി 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതമ  മാതയ ഭാര് 60

2 െബറ്സി  മാതയ മകള 34

3 ഏബിൾ മാതയ മകന 32

15598 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:ബി3-11209/2021 18-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   ഉടംബേഞാല വിേലജില സിനൻപടി  കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

മരിയപൻ,  ലകംവീട േകാളനി  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉടംബേഞാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രങമ  േബാധിപിച അേപക

ഉടംബേഞാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2009  -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:ബി3-14026/2021 18-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  മണിെയരമ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

നാരായണപിള,   പസാദ  ഭവൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷണപസാദ  നാരായണപിള

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില.  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:ബി3-14033/2021 18-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില നതകലല   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െജ േതാമസ ,

അടിചിലാംമാകൽ  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാബ േതാമസ   േബാധിപിച അേപക   ഇരടയാര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-10-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രങമ ഭാര് 82

2 റാണി മകള 52

3 ചരളിയമ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി  ഇനിര ഭാര് 71

2 കഷണപസാദ  നാരായണപിള മകന 44

3 പശാന് നാരായണപിള മകന 42
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഭാര് 82

2 ശാനമ േതാമസ മകള 58

3 ഷാനി മകള 56

4 സിബി േതാമസ മകന 54

5 സാബ േതാമസ മകന 52

6 സിനിേമാൾ േതാമസ മകള 50

7 േസാണിേമാൾ മകള 47
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -14244/ 2021 19-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശഖരൻ േഗാവിനൻ

തകപാലം  കരയിൽ  െകാകാപളിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സലി ദിവാകരൻ

, , േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-01-1989  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  ഭാര്യം  മാതാവം

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:ബി 3 -13789/ 2021 19-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചകപളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക വർഗീസ  ചകപളം

കരയിൽ  പതപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചകപളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചാേകാ , , േബാധിപിച അേപക

ചകപളം വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2009  -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 വിലാസിനി െക ജി മകള 74

2 തങപൻ മകന 67

3 മനാഗിനി മകള 66

4 സലിൻ ദിവാകരൻ മകന 56

5 ഉഷ പകാശ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ വർഗീസ മകന 64

2 േതസ്ാമ മകള 62

3 ആലീസ മകള 56

4 ചാേകാ മകന 51

07th December 2021Revenue Department15601
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ബി 3 -13678/ 2021 19-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവൻ പി െക  ഇരടയാ

ർ  േനാർത്  കരയിൽ  പതൻ  പരയകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രമണി  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാവ ജീവിചിരിപില. 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 3 -13687/ 2021 19-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ, ഭാര് കഞമ  രാജാകണ

ം കരയിൽ മങാടെപായകയിൽ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര  വിേലജില   പേരതരെട  മകന േജാസ മാതയ , , േബാധിപിച അേപക

അണകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   18-04-2021, 28-08-2016 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര 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 3 -13679/ 2021 19-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഉടമൻേചാല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി േജാസഫ  െചമണ

5 േജാളി േതാമസ (മരമകൾ) മകെന ഭാര് 51

6 കിസി (െചറമകൾ) പൗതി 22

7 കിേസാ (െചറമകൻ) പൗതൻ 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഭാര് 57

2 ജിൻസ സഹേദവൻ മകന 37

3 േജായൽ സഹേദവൻ മകന 34

4 േജാബിൻ സഹേദവൻ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസ മാതയ മകന 57

2 േജാളി ആനണി മകള 52

3 െജസി മകള 50

4 ജയ േമാൾ മകള 46
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ർ കരയിൽ ഇലഞിമറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉടമൻേചാല  വിേലജില   പേരതയെട മകന മാതയ േജാസഫ , , േബാധിപിച

അേപക   ഉടമൻേചാല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 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 മാതയ േജാസഫ മകന 63

2 േജാർജ് േജാസഫ മകന 61

3 േജായി േജാസഫ മകന 59

4 ലിസി േജാസ മകള 57

5 േമഴസി മകള 55

6 േമാളി ഷാജി മകള 53

7 െജസി മകള 48
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3 -15001/21 29-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ  ഔേസാഫ

പചാലില   കരണാപരം  ,തണിപാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിബിചന, പചാലില  കരണാപരം പി

ഒ തണിപാറ, േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മകന േജാസപ    08/12/2020 -

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. 

 
നമര:B3 -8971/21 30-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലവരാജ മണിയംേകാട

പഷകണം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാം രാജ, മണിയംേകാട  പഷകണം  , േബാധിപിച

അേപക   പാറേതാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ചാേകാ ഭാര് 81

2 ആനിണി  പി സി മകന 52

3 പി സി േതാമസ മകന 51

4 സിബിചന മകന 50

5 േസാണിചന ചാേകാ മകന 45

6 ബിജ ചാേകാ മകന 44

7 േഷാേമാന ചാേകാ മകന 39

8 െഡയസി േജാസഫ മകെന ഭാര് 52

9 െജസബിന േജാസഫ പൗതൻ 30

10 ജിബിന പൗതൻ 28

11 ജിസി പൗതി 26

12 േറാണി   േജാസഫ പൗതൻ 24
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3 -14892/21 27-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില    അണകര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആര   രാമകഷപിള

ആനനവിലാസം   പരറടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന എ ആര മണികടന,  ആനനവിലാസം   പറടി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2003  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  ഭാര്യം  , ,മകള റീജയം 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 -14975/21 29-11-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി  ഷാജി   പളികല

പീടികയില  കമം െമട് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ , ഷാജി, പളികല   പീടികയില  കമംെമട്,

േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാേഹല ഭാര് 59

2 സനല രാജ മകന 38

3 സാംരാജ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ആര  മണികടന മകന 51

2 എ ആര  സധ മകള 53

3 ആനന െക യ പൗതൻ 34

4 അനില െക യ പൗതി 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ ഷാജി ഭാര് 43

2 േറാഷന ആനണി മകന 24

3 അനീഷ ആനറണി മകള 22
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നമര:B3 -14246/21 02-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില    ൈബസനവാലി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബാബന േജാരജ്

നടവിലാംമാകല    ൈബസണവാലി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   രാജകമാരി  എസ   .ആര   .ഒ   യില

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ൈബസനവാലി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റിനി

രാജന, നടവിലാംമാകല    ൈബസണവാലി, േബാധിപിച അേപക       ൈബസനവാലി    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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 റിനി രാജന ഭാര് 30

2 ജവല േമരി  േബാബന മകള 7

3 െജനി  േമരി േബാബന മകള 6

4 േജാ    േമരി േബാബന മകള 3
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