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NOTICE

 
നമര:ബി3 -13166/ 2021 01-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കാനിപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യാേകാബ  േസനാപതി കരയി

ൽ  ,െകാലംപറത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാനിപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജായി , , േബാധിപിച അേപക

കാനിപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2018  -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:ബി3-12948 / 2021 02-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജാകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ െകആർ  രാജാകാട

കരയിൽ േകാടയം കാടിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജാകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േമാഹനൻ , , േബാധിപിച അേപക

രാജാകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാവം 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:ബി3-12939 / 2021 02-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായി മകന 54

2 ബാബ െക െജ മകന 49

3 ഷിബ െക െജ മകന 46

4 ഷിജ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ മകന 63

2 ലളിത മകള 56

3 തങമണി മകള 54

4 കനകമ മകള 53
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 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം ,ഭാര് െക െക

ഫാതിമ   െനടംകണം  കരയിൽ  പതൻവീടിൽ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി ഇ നാസർ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2012 ലം ടിയാൾ 23-8-2021-ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില . 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3 -12369 / 2021 02-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ  താനിമട കരയിൽ

െനലികേനൽ െകാചവീട  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയാമ , , േബാധിപിച അേപക

പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2016  -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:ബി3-12281/2021 01-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാഗീരഥി  ൈമനർസിറി കരയി

ൽ മഠതിൽ പടിഞാേറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതയെട മകള ലീലാമണി , , േബാധിപിച അേപക

കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2010  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മകൾ രാധാമണി ,ഭർതാവ ,മകൾ ഗിരിജ

എനിവർ  മരണമടഞിടളതാണ    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ഇ നാസർ മകന 64

2 ഷംല സലാം മകള 58

3 പി ഐ ലിയാകത് അലി മകന 53

4 ഉൈമബാൻ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഭാര് 64

2 ബിജ മകന 44

3 ഷിജ മകന 40
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12977 / 2021 27-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക േഗാപി  േചമളം

കരയിൽ ,കാരയപളിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സരസമ  കരിമനാകഴിയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2014 -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 ശശി മകന 73

2 ലീലാമണി മകള 69

3 വസനകമാരി മകള 62

4 നളിനി മകള 76

5 ൈഷലജ പൗതി 56

6 കീർതന            െചറമകളെട മകള 27

7 കാർതിക           െചറമകളെട മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ ഭാര് 63

2 മേനാജ േഗാപി മകന 43

3 മനീഷ െക എസ മകന 32
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-12750 / 2021 27-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജാകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഗസി  ചിറടിയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാജാകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനി അഗസി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   രാജാകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2010 -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 ഏലിയാമ അഗസി ഭാര് 83

2 േമരി മകള 62

3 േജാണി മകന 58

4 എൽസമ സണി മകള 57

5 േറാസലി മകള 56

6 െബനി അഗസി മകന 53

7 സനി മകന 43
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