
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 44

െചാവ, 2021  നവംബര  09

Tuesday, 09th November 2021

1197 തുലാം 24

24th Thulam 1197

1943 കാരതികം 18

18th Karthika 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -11828/ 2021 13-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം നാരായണൻ  കടാർ

കരയിൽ  പാൽകളത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സദർശനൻ പി എൻ , , േബാധിപിച

അേപക   കരണാപരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവം ഭാര്യം 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 -12135/ 2021 13-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ശാനനപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ െക െക  ശാനൻപാ

റ  കരയിൽ െക പി  ഇലം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാനനപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത്വാണി , , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2020  -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 -9733/ 2021 13-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല മകള 67

2 പി എൻ സദർശനൻ മകന 63

3 സഗതൻ മകന 60

4 മണി മകന 56

5 സജാത േഗാപിനാഥ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്വാണി ഭാര് 56

2 െസനിൽകമാർ അയപൻ മകന 34

3 എ  െക ബാലകഷണൻ മകന 33
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 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജാകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ കാണാതായ   േകശവൻ  മലകാനം കരയിൽ

ആര്െകാമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാജാകാട വിേലജില   ടിയാെൻറ  മകന എ െക പതനാഭൻ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട്   പരിേശാധിചതില ടിയാന 1982 മതൽ

കാണാതായിടളതാണ.  ടിയാെൻറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മകനായ ഭാസകരൻ എനയാളം 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 -12120/ 2021 13-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാടസ്ാമി  പനിയാർ എേസറ്

കരയിൽ എച് നം . 1/ 160 നമർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പപാറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വിജയമ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2019  -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 -12005/ 2021 13-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   വണനേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിേമാൻ െക എം  വണേനട

്  കരയിൽ  കണങര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണനേമട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ റി ഡി , , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ െക പതനാഭൻ മകന 72

2 എ െക ശശിധരൻ മകന 63

3 േദവകി എ െക മകള 62

4 േശാഭന എ െക മകള 56

5 ഗീത     (മരമകൾ ) മകെന ഭാര് 56

6 ഹരിലാൽ     (െചറമകൻ ) പൗതൻ 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 56

2 എം മേഹശ്രൻ മകന 34

3 എം മണികണൻ മകന 27
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പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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:ബി 3 -12086/ 2021 13-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ൈബസൺവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ാേകാസ , ഭാര്

ഏലിയാമ കര്ാേകാസ  ൈബസൺവാലി  കരയിൽ േകാഴിേകാട്  വീടിൽ   എനിവരെട   അവകാശിക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈബസൺവാലി  വിേലജില   പേരതരെട

മകന മാതയ െക െക , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   27-04-2016 , 20 -10 -2020 എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 സധ റി ഡി ഭാര് 41

2 അമൽ േമാൻ െക എ മകന 16

3 അമേലഷ െക എ മകന 09

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതയ െക െക മകന 55
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -12001/ 2021 13-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരാമ @  ഭാസരാംഗി

രാമകൽേമട കരയിൽ സതിഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന കമലാസനൻ , , േബാധിപിച അേപക

 കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവം  മകനം  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 -12042/ 2021 13-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീതാംബരൻ  കടാർ കരയി

ൽ െകാലകാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മധ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

04-1995  -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 കമലാസനൻ മകന 53

2 ജവഹർ മകന 50

3 എസ ബി സതിയമ മകള 62

4 സജാത െക മകള 57

5 കനകമ മകള 54

6 കവിത സതീശൻ    (മരമകൾ ) മകെന ഭാര് 45

7 അഖിൽ സതീശൻ  (  െചറമകൻ ) പൗതൻ 25

8 യദ സതീശൻ    (െചറമകൻ ) പൗതൻ 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ ഭാര് 75

2 േശാഭന െക പി മകള 55
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നമര:ബി 3 -11267/ 2021 30-09-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ശാനനപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലകണൻ  േപെതാടി

കരയിൽ നിർമൽകമാർ എേസറ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാനനപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ശാനി , , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021  -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 ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 മധ മകന 49

4 ഷാജി െക പി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ശാനി ഭാര് 50

2 െക ഗായതിേദവി മകള 31
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നമര:ബി 3 -10858/ 2021 01-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   ആനവിലാസം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടരാജ  പുേമട െച

ങര  കരയിൽ  പറേമട   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനവിലാസം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മിനൽ വീരൻ , ,  േബാധിപിച

അേപക   ആനവിലാസം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന ഭാര്  വീരമ  3  -12  -2003  -ലം  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 -10869 / 2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജാകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എ മർേകാസ  പഴയ വിടത

ി  കരയിൽ  വടേകതറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജാകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസൽമ െക , േബാധിപിച അേപക

രാജാകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021  -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 -11183/ 2021 01-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനൽ വീരൻ മകന 55

2 െവറി വീരൻ മകന 52

3 മത് മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസൽമ  െക ഭാര് 55

2 േസത േമാൾ വി െക മകള 31

3 ആൻുസ വി മാർക് മകന 28
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 ഉടമൻേചാല താലകില  അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസരയ  അണകര കരയിൽ I

M S  േകാളനി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന തങ ദൈര ,  േബാധിപിച അേപക   അണകര വിേലജ

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

08-1997  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  ആദ് ഭാര്യം മകൻ സീഫൻ എനയാളം 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 -10680/ 2021 01-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  െക േസാമനാഥൻ

രാജാകണം  കരയിൽ  മത  പരയിടതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനകമാർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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 -1141/ 2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ൈബസൺവാലി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ  െകാചപ് കരയി

ൽ കാനായിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈബസൺവാലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജകബ ,  േബാധിപിച അേപക  ൈബസൺവാലി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-09-2007  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങ ദൈര മകന 58

2 സഗനി മകെന ഭാര് 57

3 െഹപസി ബായി പൗതി 25

4 എബഹാം സീഫൻ പൗതൻ 21

5 തങമ ഭാര് 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമ ഭാര് 66

2 സനകമാർ എം എസ മകന 49

3 അനകമാർ മകന 49

4 ബിന സതീഷ മകള 46

5 സിന കിേഷാർ മകള 43
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മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് േശാശാമ മകൾ േഗസി മാതയ എനിവർ മരണമടഞിടളതാണ 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 -9100/ 2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ സത്േവൽ , ഭാര് എസ

മണി  ,  ൈകലാസ നാട  കരയിൽ ജാനകി  ഇലം  വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതരെട  മകന െപരമാൾ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    10-06-2012 , 8 -10 -2015 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട

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 വർഗീസ മകന 68

2 മാതയ മകന 65

3 േജകബ മകന 64

4 ഏലിയാമ മകള 60

5 ലസി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപരമാൾ എസ മകന 42

2 ലകി മകള 34
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -10549/ 2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഉടമൻേചാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നല തമി  ൈമലാടം പാറ

കരയിൽ  പളിമടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഉടമൻേചാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജ്ാതി ,  േബാധിപിച അേപക

ഉടമൻേചാല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 -11654 / 2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനമ  െപാനാംകാണി

കരയിൽ  െതേകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതയെട മകള നിഷാകമാരി , േബാധിപിച അേപക

പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2020  -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:ബി 3 -11576/ 2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി ആർ കഞേമാൻ  പാലാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി ഭാര് 46

2 മണികണൻ എൻ മകന 17

3 വിഷ എൻ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലൻ ഭരതാവ 66

2 ഉഷാകമാരി മകള 38

3 നിഷാകമാരി മകള 40
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ർ കരയിൽ േതാല കേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക കഞേമാൻ , േബാധിപിച

അേപക   പാറേതാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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 -11244/ 2021 01-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ െക െജ

േചാറപാറ കരയിൽ കഞരതിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷകമാർ െക ബി , േബാധിപിച

അേപക   പാറേതാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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 -11180/ 2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില  അണകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി രാജൻ  പറടി  കരയി

ൽ കനേമൽ തടതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അണകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാലി മാമൻ ,  േബാധിപിച അേപക

അണകര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക കഞേമാൻ ഭാര് 63

2 ശാലിനി അേശാക കമാർ മകള 43

3 ജയ േമാൾ റി െക മകള 41

4 ജയ നി  ഷിബ മകള 39

5 ജിഷേമാൾ ടി  െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ ഭാര് 64

2 സേരഷകമാർ െക ബി മകന 46

3 സഭാഷ െക ബി മകന 44

4 രതീഷകമാർ െക ബി മകന 41
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 -10532/ 2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാണി േജാസഫ  ചകകാന

ം   കരയിൽ  െതേകകറ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ അചന േജാസഫ ,  േബാധിപിച അേപക

കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന   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 മാമൻ ഭാര് 56

2 െജറിൽ രാജൻ മകന 32

3 െമർളിൻ രാജൻ മകള 30

4 െമൽവിൻ രാജൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ അചന 76
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10708/2021 24-09-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജാകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ഭാസരൻ  രാജാകാട

കരയിൽ  പാമയകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന നവീൻ പി  വി  േബാധിപിച അേപക   രാജാകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

01-2020-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:ബി3-11921/2021 06-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയാൻ െചറിയാൻ

വലിയേതാവാള  കരയിൽ  പതൻപരയൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന പി സി ചാേകാ േബാധിപിച അേപക

പാമാടംപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-08-1977-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് മറിയകടി െചറിയാൻ 11-4-2014-ലം മകൻ േതാമസ

െചറിയാൻ 21-3-2020-ലം മരണമടഞിടളതാണ  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചലമ സി വി ഭാര് 69

2 നവീൻ പി ബി മകന 40

3 രാജി ജയലകി ബി മകള 37

4 അരവിന് പി ബി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചറിയാൻ പി സി മകന 63

2 പി സി ചാേകാ മകന 54

3 ലിസി മകള 49

4 മിനി േതാമസ മകെന ഭാര് 52

5 േടാം േതാമസ പൗതൻ 21
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നമര:ബി3-919/2021 06-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചിനകനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവളാങണി  സര് െനലി

കരയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള പമാരി  േബാധിപിച അേപക   ചിനകനാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-06-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവ മരണമടഞിടളതാണ  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:ബി3-9101/2021 06-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ  അലിയാ

ർ  കരയിൽ  കിഴേകടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ലളിതകമാരി േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

02-2009-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:ബി3-11758/2021 06-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായി കരവിള  തളസിപാറ

കരയിൽ  തചതറയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ജസി േബാധിപിച അേപക   ഇരടയാര വിേലജ ഓഫീസര

6 േടാണി േതാമസ പൗതൻ 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമാരി മകള 36

2 െക പിയ മകള 29

3 െക മിനി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനിയമ ഭാര് 74

2 വിജയകമാർ മകന 55

3 കഷകമാരി മകള 54

4 ലളിതകമാരി മകള 47

5 വിജി അജി മകള 44
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-1982-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:ബി3-11923/2021 06-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എസ  മാമചൻ  എഴകം

വയൽ കരയിൽ മണിയാങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് എൽസമ മാമചൻ േബാധിപിച അേപക   കലകനല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

01-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-11905/2021  06-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില  ഉടമൻേചാല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവളയമാൾ  വലരകൻപാ

റ  കരയിൽ  അരളകം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ മതസിങരാജൻ െക േബാധിപിച അേപക  ഉടമൻേചാല

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  22-05-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ഭാര് 75

2 സജിനികടി മകള 55

3 ജസി മകള 51

4 ജലി മാതയ മകള 49

5 ജയേമാൾ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസമ മാമചൻ ഭാര് 56

2 ലിയാ മാമചൻ മകള 27

3 ലിന മാമചൻ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി3-12065/2021 06-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ പി ബി  വലിയ

േതാവാള കരയിൽ പാലതാനത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് രഞിനി വി ആർ േബാധിപിച അേപക   പാമാടംപാറ വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-09-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 മതസിങരാജൻ െക ഭരതാവ 72

2 അരൾ െശൽവകമാരി മകള 40

3 വിജയകമാർ മകന 38

4 അമതകമാരി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിനി വി ആർ ഭാര് 27

2 േസാമവലി അമ 65

3 േദവികഷ മകള 11

4 ദയ കഷ മകള 6
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 -9195/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചിനകനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  അപർ സര്െനലി

കരയിൽ  H.No.  V  234  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിനകനാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജകമാരി , േബാധിപിച അേപക

ചിനകനാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021  -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

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10551/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷലത  കജനാപാറ കരയിൽ H

. No. II/310  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി വിേലജില   പേരതയെട മകന ശാനകമാർ എസ , േബാധിപിച അേപക   രാജകമാരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മകൻ രാേകഷ അവിവാഹിതനായിരിേക 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:ബി3-10583/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജാകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ വി എം എൻ ആർ സിറി

കരയിൽ  വളനാമറതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജകമാരി ഭാര് 48

2 േവളാങണി വി മകള 27

3 ത്ാഗ ആർ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാർ എസ മകന 27

2 േശഖർ കഷ സ്ാമി @ മേനാഹരൻ ഭരതാവ 57

11246 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജാകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസി മാതയ   , േബാധിപിച അേപക

രാജാകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2021  -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:ബി3-10661/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജാകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ഇ ശീധരൻ  രാജാകാട

കരയിൽ  ചിറയൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജാകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി െക െചലമ  േബാധിപിച അേപക

രാജാകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021  -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 ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-11726/ 2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ നായർ  േചാറപാ

റ കരയിൽ േബാക് നമർ 382  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ അമ ജഗദമ  േബാധിപിച അേപക

പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസി മാതയ ഭാര് 63

2 സൗമ് മകള 40

3 സന് മകള 40

4 സനീഷ മാതയ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക െചലമ ഭാര് 71

2 ശില സി ശീധരൻ മകള 44

3 ശീനാഥ സി ശീധരൻ മകന 40

4 ശീതൾ സി ശീധരൻ മകള 38
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നമര:ബി3-11731/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ നായർ  േചാറപാ

റ  കരയിൽ  കരമങാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രേമശ െക രാജൻ , േബാധിപിച

അേപക   പാറേതാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2005 -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:ബി3-11715/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻസി േജാർജ്  െചമകപാ

റ കരയിൽ മാരായികളത്  വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാർജ് േതാമസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021  -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:ബി3-11739/2021 01-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഗദമ അമ 65

2 മഞ എം ഭാര് 40

3 അഖിൽ കഷൻ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എൻ േശാഭന ഭാര് 59

2 രശി  േമാൾ മകള 39

3 രേമശ െക രാജൻ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ് േതാമസ ഭരതാവ 54

2 െജേറാം  േജാർജ് മകന 22

3 ഫാൻസിസ േജാർജ് മകന 15

11248 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി െചലപൻ  നടമറം കരയി

ൽ പളിയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിേനാജ പി സി  േബാധിപിച അേപക   രാജകമാരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-08-2021  -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

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-11741/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചിനകനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതയ  സര്െനലി കരയിൽ

ഷാറബി ഇലം വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചിനകനാല വിേലജില   പേരതനെറ മകള േവളാങണി ആർ , േബാധിപിച അേപക   ചിനകനാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-09-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയാ  യി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്  സനരി  മതയ 2-5-2020-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:ബി3-11706/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചിനകനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാരിമത  െപരിയകനാൽ

കരയിൽ   XI/98-നമർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിനകനാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൻപഴകൻ ,  േബാധിപിച അേപക

ചിനകനാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2007  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന െചലപൻ ഭാര് 59

2 സിേനാജ പി സി മകന 34

3 മേനാജ പി സി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവളാങണി ആർ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 അമിണി ഭാര് 88

2 കണിയമ മകള 68

3 മരഗത മകള 66

4 അൽപഴകൻ മകന 64

5 അൻപഴകൻ മകന 62

6 അഞമാൾ മകള 60

7 കനിെമാഴി മകള 58

8 ഗേണശൻ മകന 50

11250 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-11324/2021 01-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ ,  ജാനകി

േഗാപാലൻ  കഴിെതാള  കരയിൽ അടപകുങൽ  വീടിൽ എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില േഗാപാലൻ     14-09-1988, ഭാര്   ജാനകി േഗാപാലൻ  6-10-2019 എനീ തീയതികളിൽ

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:ബി3-10669/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചകപളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ് റി എ  ചകപളം

കരയിൽ  താനിേവലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചകപളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാമസ റി എസേബാധിപിച അേപക

 ചകപളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2014  -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 തങമണി േഗാപാലൻ മകള 65

2 രാധാകഷൻ മകന 64

3 സേരനൻ മകന 52

4 എ ജി ബാലകഷൻ മകന 51

5 കടായി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 86

2 േജാസഫ റി എസ മകന 62

3 എബഹാം റി ഡി മകന 60

4 േതാമസ റി എസ മകന 56

5 േജാേമാൻ മകന 52
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നമര:ബി3 -10686/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില  ൈബസനവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ പി വി  ടീ  കമനി

കരയിൽ പണികപ റമിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന േജാേജാ േജകബ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-02-2015  -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. 

 
നമര:ബി3 -10733/ 2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കാനിപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ െക എം  കാനിപാറ

കരയിൽ  കനംമാകൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാനിപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വത പി എം, േബാധിപിച അേപക

കാനിപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021  -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

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10821/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില  പപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ േബബി  പപാറ  കരയി

ൽ  പഞളായിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ പി െക േബബി ,  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ

6 േജാളി േതാമസ മകള 49

7 േജ്ാതി േതാമസ മകള 44

8 േജാണി റി എസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഭാര് 81

2 േജാേജാ േജകബ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വത പി എം ഭാര് 55

2 എബിൻ മാതയ മകന 27

3 േറാസ േമരി മാതയ മകള 21

4 േജാമിൻ മാതയ മകന 20
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

06-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3-10873/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയാൻ  െചലാർേകാവിൽ

കരയിൽ േകാെണാതറയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മകൻ പിൻസ അവിവാഹിതനായിരിെക 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:ബി3-10847/2021 01-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില    രാജാകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േമാഹനൻ എം  ആർ

േതകിൻകാനം  കരയിൽ മേവലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജാകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സന് ഇ എം േബാധിപിച അേപക

രാജാകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക േബബി ഭരതാവ 74

2 ഷീന േബബി മകള 46

3 ലീന െബനി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ ഭാര് 60

2 പിൻസി ബിജ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സന് ഇ എം ഭാര് 47

2 ഋതവർണ േമാഹൻ മകള 10
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നമര:ബി3-10824/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി  പചടി കരയിൽ മണ

ർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതയെട മകന അഭിലാഷ എം എ  , േബാധിപിച അേപക   കലകനല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-06-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ വർഷങൾക്  മേന 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:ബി3-10834/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ  കഴിെതാള  കരയി

ൽ കരികട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരണാപരം  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജിതേമാൾ െക വി  ,  േബാധിപിച  അേപക

കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2016  -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:ബി3-7210/2021 01-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില  അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ ആചാരി , ടിയാൻ ഭാര്

ശാനമ ചനൻ  െചലാർേകാവിൽ കരയിൽ കാവാലം,  വാഴാട്   വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അണകര വിേലജില   പേരതരെട  മകന

അരൺ സി കാവാലം  േബാധിപിച അേപക   അണകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

3 ലക് എം മകള 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത @ അമിളി മകള 42

2 അഭിലാഷ എം എ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഭാര് 54

2 സവിതേമാൾ െക വി മകള 28

3 സജിതേമാൾ െക വി മകള 25

4 സനിതേമാൾ െക വി മകള 23

5 സരിതേമാൾ െക വി മകള 21
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വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2015 -ലം  ടിയാൻ ഭാര് ശാനമ ചനൻ 9-7-2017 -

ലം   മരണെപടതായം  പേരതരെട   നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതരെട മകൾ അനിത ചനൻ 4-1-2016 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമ ബഹറ മകള 53

2 സമ മകള 51

3 അരൺ സി കാവാലം മകന 38

4 അനീറ വാഴാട് പൗതി 19

09th November 2021Revenue Department11255
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