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NOTICE

 
നമര:B3 -15467/21 06-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചകപളം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞചന     െകാടചേങാട്

ചകപളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചകപളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞമ, െകാടചേങാട്   ചകപളം പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2017 -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. 

 
നമര:B3 -3160/21 24-02-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                 േഗാപാല കഷന

നായര    പറപളികേനല   പചടി പി ഒ  ചാറല േമട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി,

പറപളികേനല   പചടി പി  ഒ ചാറല േമട, േബാധിപിച അേപക   കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞമ ഭാര് 63

2 ബിനസി മകള 47

3 പിനസി മകള 42

4 െജനസി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി  േഗാപാലകഷന നായര ഭാര് 59

2 ഗീതമ മകള 41

3 ശീകല മകള 39

4 ചനേമാഹനന നായര മകന 37
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നമര:B3 -15561/21 07-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ആര സ്ാമിനാഥന

െകാചവീടില  െഹൗസ െനടംകണം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീവ െക എസ, െകാചവീടില

െനടംകണം േബാധിപിച  അേപക   പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -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 -15598/21 07-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില  അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗാനി  എന ആര ഇ പി  േകാളന

ി അണകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില    പേരതനെറ ഭാര് ലകമി  , എന ആര  ഇ പി േകാളനി വീടില      അണകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021 -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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3 -15603/21 08-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാവീദ സാമവല

(േയാഹനാന) ആനികല കരണാപരം   പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഏലികടി,

ആനികല  വീട കരണാപരം , േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന സ്ാമിനാഥന  (േശാഭനകമാരി) ഭാര് 66

2 സജീവ െക എസ മകന 34

3 സിത  സ്ാമിനാഥന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െവളയമ മാതാവ 76

2 ലകി ഭാര് 38

3 വിഷ മകന 15

4 ജി വിമിത മകള 6

28th December 2021Revenue Department18471
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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 -15665/21 09-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ശാനനപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപതണേതവര    S P 5/136

 േപെതാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശാനനപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െതനിയമാല, S P 5/136  േപെതാടി, േബാധിപിച

അേപക   ശാനനപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2012 -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:15676/21 09-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജാകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജപന എം എന

മാമഴതടതില  വീടില  േജാസഗിരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജാകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷല രാജപന, മാമഴതടതില

വീടില േജാസ ഗിരി, േബാധിപിച അേപക   രാജാകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി ഭാര് 68

2 രാജമ എ എ മകള 51

3 തങപന മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െതനിയമാല ഭാര് 57

2 ആണവര  പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല രാജപന ഭാര് 51

2 അഭിജിത രാജ മകന 24

3 ഹരിജിത രാജന മകന 21

18472 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:B3 -15543/21 07-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ പഴംപരയല വീടില

എഴകംവയല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന െതാമന  േതാമസ, പഴംപരയല   വീട   എഴകംവയല ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് 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 -15546/21 07-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമ െകാലംമാേടല വീട

   േതരഡക്ാമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാര സി, െകാലംമാേടല       വീടില

(േബാക് നമര  1266 ), േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2017 -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:15665/21 09-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസ മകള 69

2 െതാമന േതാമസ മകന 63

3 േജാസഫ േതാമസ മകന 59

4 െസലിന മകള 58

5 എലസമ സിബി മകള 53

6 േഷരളി േജാസഫ മകള 52

7 േറാസിലി മകള 50

8 സിസിലി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സത്ന  സി മകന 54

2 സേനാഷമാര സി മകന 50

3 സീന രാജ മകള 48
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 ഉടമൻേചാല താലകില   ശാനനപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപതണേതവര S P 5/136

േപെതാടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശാനനപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െതനിയമാല, S P 5/136  േപെതാടി, േബാധിപിച

അേപക   ശാനനപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2012 -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 -15738/21 07-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    െസനിലകമാര െസലവരാജ

് പാമാടംപാറ എേസറ് പാമാടംപാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ  സകത, പാമാടംപാറ എേസറ്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3 -15700/21 09-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചകപളം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവാനനന അമലതിനാല

പാമപാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചകപളം   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസമ, അമലതിനാല    വീട  പമപാറ പി ഒ

കടശികടവ, േബാധിപിച അേപക  ചകപളം  വിേലജ ഓഫിസര     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െതനിയമാല ഭാര് 57

2 ആണവര  പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസന െസലവരാജ മാതാവ 61

2 എസ   സകത ഭാര് 42

3 അകല് മകള 14

4 നിഖിലകമാര  എസ മകന 11
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസമ  ശിവാനനന ഭാര് 55

2 ആര് ശിവാനനന മകള 26

3 ആതിര ശിവാനനന മകള 20
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:15797/21 13-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിലിപ് ൈമലമണില വീട

വലിയേതാവാള എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില   പേരതെന  മകന    ഫിലിപ് എം പി, ൈമല മണില    വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് േമരികടി 02/08/2015 -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:15808/21 13-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില        പപാറ വിേലജില      താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കവിത     പനിയാര എേസറ്

 െഹൗസ നമര  2/93 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പപാറ വിേലജില    പേരതയെട ഭരതാവ ഗേണശന, പനിയാര എേസറ്   െഹൗസ നമര  2/93,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2021 -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 -14844/21 26-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫിലിപ് എം പി മകന 50

2 Sr  െറസി എം പി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗേണശന ഭരതാവ 51

2 ഇനമതി ഗേണശന മകള 29

3 വിേഗഷ ജി മകന 25

4 േസാണിയ ജി മകള 24
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 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലന    മാധവന

കാരംകേനല   വീട പചടി  പി ഒ  ഉമാകട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതെന   ഭാര്  കഞമ, കാരംകേനല  പചടി പി ഒ

ഉമാകട, േബാധിപിച അേപക   കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2008 -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:B3-15908/21 15-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പപാറ     വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ് മതായി  ആനികടിതില

 വീടില  പപാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പപാറ   വിേലജില   പേരതനെറ മകന എ എം ബാബ, ആനികടതില   വീട പപാറ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതെന   നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  ഭാര് അനമ മതായി 9- 10-2007 ലം  ,മകളായ

ചാേകാ 07- 09-2012  ,മാണി മതായി  02-11-2012  ലം ,േദവസ് മതായി   11-04-1999 ലം 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞമ ഭാര് 64

2 വിലസണ േഗാപാലന മകന 40

3 ആമിനഅബള റഹമാന മകള 41

4 േശാഭ മകള 39

5 മിനി െക ജി മകള 34

6 ബിന െക ജി മകന 30

7 അനപ െക ജി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാബ എ എം മകന 58

2 അനകടി മകള 76

3 മറിയാമ മകള 70

4 മതായി േദവസ് പൗതൻ 52

5 െഡയസി ചാേകാ പൗതി 48

6 െജസി േദവസ് പൗതി 45

7 മറിയം േദവസ് മകെന ഭാര് 74

8 റബി മകെന ഭാര് 64

9 ൈഷജ സി പൗതൻ 40

10 ൈഷബി സി പൗതി 38
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നമര:B3 15992/21 16-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരന   േബാക് നമര 20

5 രാമകല െമട് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ ദിവാകരന, േബാക് നമര  205   രാമകകലെമട്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതെന    നിയമാനസത

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:B3-16030/21 16-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ െക എ െകാനയല വീട

്  േകാമയാര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ  സംബനമായ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതെന മകന എബിന, െകാനയല  വീട േകാമയാര

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന    നിയമാനസത

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. 

 

11 ൈഷനി സി പൗതി 36

12 ചിനമ മകെന ഭാര് 60

13 സ്പ മാണി പൗതി 39

14 ബിന  എം പൗതൻ 37

15 വിേനാദ എം പൗതൻ 35

16 സന് എം പൗതി 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണി ഭാര് 76

2 ഇനിര മകള 52

3 ഗീത മകള 56

4 ബിജ ദിവാകരന മകന 44

5 ചനിക മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി  ബാബ മകള 56

2 െമരളിന ബാബ മകള 28

3 എബിന ബാബ മകന 26
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നമര:B3 -15946/21 15-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പജപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാചന (ചാേകാ) ചാതനാട്

വീട മളനതണ്  കളപാറ ചാല പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പജപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജായി സി സി,

ചാതനാട്  വീടില, േബാധിപിച അേപക   പജപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-1992 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്യം മകളം

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 -16004/21 16-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ കര്ന     ,  കര്ന

 മതായി  പാറയല വീട  കംമംെമട് എനയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ      ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില     പേരതരെട  മകന സണി കര്ന

, പാറയല വീട  കംമംെമട്, േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള    07-10-2005  ,   03-06- 2021 തിയതികളില

മരണെപടതായം  നിയമാനസത 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 -15899/21 15-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ മകള 68

2 ഉലഹനാന ചാേകാ മകന 67

3 േജായി സി സി മകന 64

4 സി സി േജാസഫ മകന 60

5 മതായി ചാേകാ മകന 59

6 േബബി സി സി മകന 57

7 ബിനസി  ഏലിയാസ പൗതി 32

8 േബസില ഏലിയാസ പൗതൻ 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സണി കര്ന മകന 57

2 ൈലസാമ മകള 55

3 േതാമസ കര്ന മകന 50

4 സജ കര്ന മകന 43
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 ഉടമൻേചാല താലകില   ആനവിലാസം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി ദ്രരാജ പളനികാവ

് എസ സി േകാളനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനവിലാസം വിേലജില   പേരതെന    മകള വിജയകമാരി, പളനികാവ എസ സി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതെന    നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന  ഭാര് ലകി  09-03- 2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി മകള 56

2 വിജയ കറപയ മകള 53

3 കമാരി മകള 49
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3 -12622/21 15-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനന  കമളിയില വീട

് മങലാര ,െപരിയാര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതെന  മകന ജിഷേമാന പി  എസ, പതാലില വീട കേടകാനം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-1993 -ല മരണെപടതായം പേരതെന  നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:B3-15869021 14-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി റി  രാേജനന  േബാക്

നമര     573    േചാറപാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതെന  ഭാര് എ െക ഇനിര, േബാക് നമര  573

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതെന  നിയമാനസത

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 -16023/21 15-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ഭാര് 49

2 ജിഷേമാന പി എസ മകന 27

3 വിഷ േമാന പി എസ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ െക ഇനിര ഭാര് 65

2 രജിനി ഷിബ മകള 44

3 രാജന  ആര മകന 41

4 െചലമ മാതാവ 85
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 ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി .എം  രാജന ൈപകാടയത

് വീട (േബാക്നമര (25) താനിമട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാമാടംപാറ  വിേലജില   പേരതെന    മകന ഹരീഷ കമാര   പി  ആര,

ൈപകാടയത് വീട (േബാക് നമര 25) താനിമട, േബാധിപിച അേപക   പാമാടംപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2020 -നം  26-5-2020

-നം ഇടയില     മരണെപടതായം പേരതെന    നിയമാനസത 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:B3-16047/21 16-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചകപളളം    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിത സകമാരന വടമല വീട

്  ചകപളളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചകപളളം   വിേലജില   പേരതയെട മകന സജന, വടമല വീട   ചകപളളം, േബാധിപിച അേപക

ചകപളളം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    പേരതയെട  ഭരതിവ  വി  എ സകമാരന 03-01-1999  -ല

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:16010/21 16-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവന ,  ടിയാന ഭാര്

ഭവാനി  പതന പരയല വീട കലാര പി ഒ മണിെയരമ എനയാളകളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില    മകള വിജയമ, പതന പരയല

വീട കലാര പി ഒ മണിെയരമ, േബാധിപിച അേപക   പാമാടംപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള   01-09-1994  ,17-04-2013 തിയതികളില

മരണെപടതായം   നിയമാ  നസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.

പേരതരെട  മകളായ  േസാമന(അവിവാഹിതനായിരിേക  18-09-1994 ലം ശാന  15  -5-1999 ലം മരണമടഞിടളളതാണ

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക സഭദ ഭാര് 67

2 രതീഷ കമാര   പി ആര മകന 40

3 ഹരീഷ കമാര പി ആര മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശിവസനര    വി എസ മകന 47

2 സജന മകന 43

18482 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വികമന   പി ആര മകന 55

2 വിജയമ മകള 47

3 സരസമ മകള 48

4 ബിന മകള 43

5 ആതിര െജ എസ പൗതി 22
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3 -15481/21 16-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജപന  അതമങല വീട

ഈേറാലി  കവല   എഴകം  വയല എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതെന   മകന ബാബ രാജപന, അതമങല വീട

എഴകം വയല , േബാധിപിച അേപക   കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന   നിയമാനസത

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:B3-15441/21 06-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവ പവാങല വീട   െനലിപാ

റ പി  ഒ നാലമക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതെന    മകന ൈവശാഖ പി  എസ , പവാങലവീട െനലിപാറ പി ഒ

നാലമക്, േബാധിപിച അേപക   ഇരടയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-03-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന   നിയമാനസത

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:B315625/21 08-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനമ രാജപന ഭാര് 74

2 ഗിരിജ ശശിധരന മകള 52

3 ബാബ രാജപന മകന 50

4 അജിേമാള മകള 48

5 ബിന മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷിജി സജീവ ഭാര് 50

2 ൈവശാഖ  പി എസ മകന 25

3 അമല പി എസ മകന 19
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 ഉടമൻേചാല താലകില   ചകപളളം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനസ്ാമി   പളിയകടി

ചകപളളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്     വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചകപളളം വിേലജില   പേരതെന   ഭാര്  ൈദവം, പളിയകടി ചകപളളം, േബാധിപിച അേപക

ചകപളളം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത 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 -15717/21 09-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരന പതനപരയില വീട

്  കരവിക്നം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതെന   മകന പി െക േഗാപാലകഷന, പതന പരയില     വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതെന   നിയമാനസത

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 -15706/21 09-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികടന വി ബി വാേഴപറമില

 കടാര പി ഒ അലിയാര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതെന    മകന അനകടന  , വാേഴപറമില  കടാര പി ഒ അലിയാര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതെന   നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈദവം ഭാര് 56

2 സശീല മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി ഭാര് 93

2 പങജാകി @വതമ മകള 70

3 പി എസ ചനന മകന 64

4 സേരാജിനി @ സരസമ മകള 61

5 പി െക േഗാപാലകഷന മകന 57

6 േശാഭന @േശാഭ കബാലി മകള 49
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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 -15820/21 13-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കാനിപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരകി േജാസഫ        ടിയാന

ഭാര്  അനകടി േജാസഫ  വളളാടിയില വീട കാനിപാറ എനയാളകളെട    അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാനിപാറ വിേലജില    മകന േനാബരട് േജാസഫ,

വളളാടിയില  കാനിപാറ, േബാധിപിച അേപക   കാനിപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാളകള    14-11-2019  -  ,14-04-2014  തിയതികളില

മരണെപടതായം  നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 52

2 മനകടന     വി എം മകന 32

3 അനകടന  വി എം മകന 30

4 സരസമ മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിനെസന്   േജാസഫ മകന 53

2 റീന അഗസിന മകള 52

3 വിേനാദ േജാസഫ മകന 49

4 ബീന േറായി മകള 46

5 േനാബരട്  േജാസഫ മകന 42
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B16226/21 20-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനകമാര അതിയാലില വീട

്   പതിനിപാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പടിക  ജാതി  പടിക  വരഗ  വികസന   േകാരപേറഷനില

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില   പേരതെന  മകന േമാഹനന  എ

ആര, അതിയാലില വീട  പതിനിപാറ, േബാധിപിച അേപക   പാമാടംപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-1992 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന     നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

ഭാര്  സരസമ  20-06-2001  ലം  ,,മകളായ  ചനഹാസന  ,തമി  എ  ആര  ,മണി  എ  ആര   ,ജാനമ  എനിവരം

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:B316216/21 20-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിസമ വി ഇ കേനല വീട കരട

ി  വളവ,  െനടംകണം    പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിനസ െക െജ ,  കേനല വീട

െനടംകണം   , േബാധിപിച അേപക   കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനന എ ആര മകന 52

2 അമാള മകെന ഭാര് 62

3 അജീഷ െക സി പൗതൻ 42

4 അനീഷ െക സി പൗതൻ 36

5 കഞമ മകെന ഭാര് 62

6 േജാേമാള തമി പൗതി 22

7 വലസമമണി മകെന ഭാര് 49

8 അനില കമാര എം പൗതൻ 30

9 അരണ എം പൗതൻ 25

10 അജിത് മണി പൗതൻ 18

11 ജയറാണി പൗതി 45
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3 -16178/21 20-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീതാംബരന  ,ടിയാനഭാര്

െപാനമ പീതാംബരന ഇലഞികല വീട  മഞെപടി  എനയാളകളെട   അവകാശികൾക്   വസ സംബനമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില    മകന അനി പി ,

ഇലഞികല വീട മഞെപടി, േബാധിപിച അേപക   കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള   07-05-2004  ,13-9-2020 തിയതികളില

മരണെപടതായം   നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.

പേരതരെട 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:b3-16173/21 20-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വളിതങരാജ ചനനമാരിഭവന

മളളനതണ് പപാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പപാറ    വിേലജില   പേരതയെട മകന കറപയ, എച എം എല േകാളനി  െഹൗസ നമര 11/304,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ ചാേകാ ഭരതാവ 64

2 ജിസി മകള 36

3 ജിനസി ആനണി മകള 35

4 ജിനസ െക െജ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനി പി മകന 35

2 ബിന പി മകന 37

3 േലഖ പി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റി കറപയ മകന 62

2 ചിനകറപന മകന 58

3 ധരമരാജന റി മകന 56

4 പഞവരണം സി മകള 54
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നമര:16180/21 20-12-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാരജ്   വരഗീസ

് മരേപപറമില  ബാലഗാം പി ഒ പകാശഗാം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് മറിയാമ, മരേപപറമില വീട  (േബാക്

നമര1175) ബാലഗാം പി ഒ  പകാശഗാം, േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2001 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമാനസത 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. 

 

5 പത ആദിവീരെപരമാള മകള 47

6 രവി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഭാര് 63

2 സണി വരഗീസ മകന 45
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NOTICE

 
നമര:b3 -16210/21 20-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ടി ചാണി പാലയല വീട

മഞെപടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതെന   മകള ബിജി  മരിയ ചാണി,  പാലയല  വീട  മഞെപടി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന   നിയമാനസത 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:B3-16159/21 18-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   വണനേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമരാജ  ഒ ആര  എേസറ് ,

കറവാകളം   മാലി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കടംബ  പരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണനേമട വിേലജില   പേരതെന  ഭാര് ചിനതായി, ഒ ആര എേസറ്  മാലി,

േബാധിപിച അേപക   വണനേമട വിേലജ ഓഫിസര    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന   നിയമാനസത 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വലസമ ചാണി ഭാര് 65

2 ബിബീഷ േതാമസ ചാണി മകന 43

3 ബിജി മരിയ ചാണി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചിനതായി ഭാര് 71

2 മതലകി മകള 53

3 രക മിണി മകള 51

4 അനകാമ മകള 44

5 പളനിയമാള മകള 41

6 സരളിയമാള മകള 38
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നമര:B3-16104/21 17-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പപാറ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവന        പാേതാടതില

വീട  എേസറ് പപാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പപാറ    വിേലജില   പേരതെന  ഭാര് ലീലരാഘവന, പാേതാടതില  വീട എേസറ് പപാറ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതെന    നിയമാനസത 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 -15887/21 15-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില ഉടമനേചാല വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാേബല  മലയാറില വീട

മാവറ  കതങല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉടമനേചാല  വിേലജില   പേരതെന  ഭാര് േമരി ഹാേബല , മലയാറില വീടില മാവറ  കതങല,

േബാധിപിച അേപക  ഉടമനേചാല വിേലജ ഓഫിസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന     നിയമാനസത

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:B316253/21 21-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞചന     ഇലിമടില വീട

്  േകാമയാര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതെന   ഭാര് ശാന, ഇലിമടില വീട േകാമയാര, േബാധിപിച അേപക

 പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2017  -ല മരണെപടതായം പേരതെന   നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല രാഘവന ഭാര് 61

2 ലളിത രാേജനന മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഹാേബല ഭാര് 65

2 ഷാജി േപാള മകന 46

3 ബിന എ.എച് മകള 45

4 േസാമിനി േജായി മകള 43

5 സജ േജായി മകള 40
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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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 75

2 ബിജ മകന 58

3 മിനി മകള 49
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-16258/21 21-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവയാനി േബാക് നമര

1218,േതരഡക്ാമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള സതി, േബാക് മര  1218 ,െകാചപാമട, േബാധിപിച

അേപക   കരണാപരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -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:B3-162221/21 20-12-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   പപാറ    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപന മഠതംപടി  വീട

്  കരവിളാസിറി   കളപാറചാല   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പപാറ    വിേലജില   പേരതെന    മകന രാമചനന എം. റി, മഠതംപടി വീട

കളപാറചാല പി ഒ കരവിളാസിറി, േബാധിപിച അേപക   പപാറ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് ലകി

തങപനം  മകന സേരനനം 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങപനാചാരി ഭരതാവ 75

2 സതി മകള 45

3 സിത ശശീനന മകള 41

4 സിന മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാമചനന എം റി മകന 54

2 ഷാജി മകന 52

3 എം റി രാജന മകന 44

4 വതലന മകന 45

5 അമിണി രാമകഷന മകള 59
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നമര:B3 -16218/21 20-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പപാറ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സീനിേതവര െഹൗസ നമര    4

/146  ,മലതറ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പപാറ   വിേലജില   പേരതെന  ഭാര് െചലമാള, മലതറ ,െഹൗസ നമര  4/146, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതെന   നിയമാസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാവം  ,മകളായ  ശാനി   ,മലരെകാടി  എനിവരം

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:16270/21 21-12-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില    പാമാടംപാറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാഘവന  വി  െക

െവളിയംകനത്  വീട  പതിനിപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില   പേരതെന   മകന രാജ രാഘവന, െവളിയംകനത് വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2000 -ല മരണെപടതായം പേരതെന    നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് അമിണി രാഘവന  31-01-

2008  -ല  മരണമടഞിടളളതം      ,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. 

 

6 ഷീല മകെന ഭാര് 52

7 സബിത രതീഷ പൗതി 35

8 സരിത എസ പൗതി 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ െചലമാള ഭാര് 67

2 െപചിയമാള മകയ മകള 51

3 എസ മരകന മകന 48

4 മഹാലകി മാരിമത മകള 43

5 അേസാണിയ െക പൗതി 31

6 അരജന െക പൗതൻ 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ മകള 60

2 ലീലാമ വി.ആര മകള 59

3 രാജ രാഘവന മകന 54
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നമര:B3-16279/21 22-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      മരളീധരന നായര െക

ഗിരിജാസദനം കരണാപരം പി ഒ ശാനിപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് െപാനമ പി.എന, ഗിരിജാസദനം

കരണാപരം പി ഒ ശാനിപരം, േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമാനസത 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:b3-16396/21 23-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   വണനേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ മാരിമത  ടിയാന  ഭാര് എ

ം  െസലവ  മണി  കറവാകളം  ,മാലി  പി  ഒ  വണനേമട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണനേമട വിേലജില    മകന മണിമാരന, കറവാകളം ,മാലി

പി ഒ  വണനേമട, േബാധിപിച അേപക   വണനേമട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാളകള   28-05-2021   ,  29-05-2021  തിയതികളില

മരണെപടതായം      പേരതരെട     നിയമാനസത  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. 

 
നമര:B3-16303/21 21-12-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പി സി അലകാണര  ,ടിയാന ഭാര്

 േശാശാമ അലകാണര െപാടിപാറയല വീട പാലാകണം െനറിെതാഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില    മകന എബഹാം

അലകസ, െപാടിപാറയല വീടില  പാലാകണം, േബാധിപിച അേപക  അണകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള    12-11-2003  ,07-06-2018

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ പി.എന ഭാര് 67

2 ഗിരിജാേദവി എം മകള 48

3 രജനിേമാള  ജി എം മകള 45

4 രജിത രാേജഷ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണിമാരന മകന 50

2 െചലദൈര മകള 54
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-തിയതികളില         മരണെപടതായം  നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലകസ േതാമസ മകന 70

2 അലകസ മാതയ മകന 69

3 ഏബഹാം അലകസ മകന 65

4 േജാരജ് പി .എ മകന 61

5 പി.എ േജകബ് മകന 59

6 ഫിലിപ് െപാടിപാറയലഅലകസ മകന 55
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