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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKUDM227/2022-B3 19-01-2022
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                             െക.പ

ി  കഞന േബാക്  നമര  632   കലാര പി.ഒ  തകപാലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതെന     മകന സേരഷ

െക.െക,  േബാക്  നമര  632   കലാര പി.ഒ  തകപാലം,  േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2010 -ല

മരണെപടതായം  പേരതെന      നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപിലാതതം ,ഭാര് കല്ാണിയമ 05/06/2003 ല മരണമടഞിടളളതമാണ

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:TLKUDM438/2022-B3 21-01-2022
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കാനിപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മതായി  െകാലം പറമില

വീട  കതങല പി  ഒ  രാജാകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാനിപാറ വിേലജില   പേരതെന   ഭാര് േമരി മതായി, െകാലം പറമില വീട

കതങല പി ഒ രാജാകാട, േബാധിപിച അേപക   കാനിപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജനബാബ െക .െക മകന 57

2 വിദ്ാധരന മകന 53

3 േരവമ െക .െക മകള 44

4 സേരഷ െക.െക മകന 49

5 വിജയമ മകള 46

6 പകാശ കഞന മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി മതായി ഭാര് 60

2 വിേനഷ മകന 40

3 വിേനായി മകന 38

01th February 2022Revenue Department4187
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നമര:TLKUDM458/2022-B3 21-01-2022
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷന സേരാജ ഭവന   പപാറ

എേസറ പപാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പപാറ വിേലജില   പേരതെന    മകന രാജകമാര െക, സേരാജ ഭവന   പപാര എേസറ പപാറ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന      നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം വനജ മകള 44

2 രാജകമാര  െക മകന 42

3 ലത നാഗരാജ മകള 38
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKUDM461/2022-B3 22-01-2022
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                      ഇേഗഷ്സ

പി.എ പടപരയല വീട   െനടംകണം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതെന    ഭാര് േഷരളി, പടപരയല വീട   െനടംകണം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഷരളി ഭാര് 54

2 േതാമസ പി .ഐ മകന 33

3 അേലാഷ്സ  പി .ഐ മകന 26

4 േജാസഫ പി  .ഐ മകന 30

01th February 2022Revenue Department4189
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -10315 / 2021 09-09-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   മാതയ േപാൾ @ േജായി,

രാജകമാരി  കരയിൽ,  പണാരകേനൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ചാേകാ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതം പേരതൻ

അവിവാഹിതനായിരനതമാണ  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 ചാേകാ സേഹാദരൻ 68

2 േമരി പി പി സേഹാദരി 63

3 േതാമസ േപാൾ സേഹാദരൻ 60
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKUDM229/2022-B3 18-01-2022
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കാനിപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണി (ഏലിയാസ) േമപതാ

ം  കടിയില  വീട  അരിവിളംചാല  പി  .ഒ  കനകപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാനിപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ  w/o

േജാണി, േമപതാം കടിയില വീട അരിവിളംചാല പി .ഒ കനകപഴ, േബാധിപിച അേപക   കാനിപാറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKUDM228/2022-B3 20-01-2022
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ േജാസഫ െചനേടല വീട

കളപാറചാല പി  ഒ  മരികം  െതാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പപാറ  വിേലജില    പേരതയെട  മകന േജാസ സി,െജ,  െചനേടല വീട

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതയെട ഭരതാവ

േജാസഫ വരകി  7/2/1992  -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 േറാസമ ഭാര് 57

2 ഡാനി  േജാണ മകള 33

3 ആഗസ    ഏലിയാസ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐജി േജാസഫ മകള 52

2 േജാസ സി. െജ മകന 47

3 ലിസി േജാണി മകള 59

4 േഡാളി േജാരജ മകള 56

5 തങം പാടിക ജാസണ മകള 62

6 ഈപന േജാസഫ മകന 55
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നമര:TLKUDM334/2022-B3 20-01-2022
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ           ചാേകാ േതാമസ  പ

റ  പളളില         വീട   വാഴവര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതെന   ഭാര് ഏലികടി ചാേകാ , പറപളളില       വീട

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

മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2020  -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:TLKUDM335/2022-B3 21-01-2022
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജപന  ചരേളല വീട  അണക

ര   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അണകര വിേലജില   പേരതെന   മകന മധ  സി ആര , ചരേളല വീട  അണകര  , േബാധിപിച അേപക   അണകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-11-1991  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന    നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് ശാനമ 14/04/2020 -ല മരണമടഞിടളളതാമ 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:TLKUDM493/2022-B3 25-01-2022
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                        സജിത

് കമാര കമരപളില വീട  രാമകലേമട പി  ഒ ,േകാമമക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതെന   ഭാര് അശ്തി വി ,

കമരപളി വീട  രാമകലേമട പി ഒ ,േകാമമക്, േബാധിപിച അേപക   പാറേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2022  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന   നിയമാനസത 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി ചാേകാ ഭാര് 60

2 േറാബിനസ ചാേകാ മകന 38

3 ൈമകിള െജിംസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മധ സി ആര മകന 49
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി കലാധരന മാതാവ 61

2 അശ്തി വി ഭാര് 31

3 തീരത സജിത മകള 9

4 സതീരത് സജിത മകന 7
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-506/22 17-01-2022
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചിനകനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി .എം േജാരജ് ചകാലയല

 വീട  ചിനകനാല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചിനകനാല വിേലജില   പേരതെന    ഭാര് േറാസിലി, ചകാലയല വീട  ചിനകനാല , േബാധിപിച

അേപക   ചിനകനാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-05-2016  -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:B3-16227/21 25-01-2022
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹല ഹമീദ െപരം

െവടികാടില വീട േചമളം പി.ഒ കലാര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില   പേരതെന      മകന ഷാനവാസ ഷാഹല, െപരം

െവടികാടില വീട േചമളം പി.ഒ കലാര, േബാധിപിച അേപക   പാമാടംപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന     നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീനിചിരിപിലാതതാണ  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:TLKUDM491/2022-B3 25-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസിലി   േജാരജ് ഭാര് 54

2 ജിേനാ  േജാരജ മകന 27

3 സിേനാ േജാരജ മകന 27

4 ആനീസ േജാരജ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസൗദാ ബീവി ഭാര് 54

2 ഷാനവാസ ഷാഹല മകന 29
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 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാന എസ കിഴേകകര

വീട  രാജാകണം   അണകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതെന     ഭാര് കമല, കിഴേകകര വീട രാജാകണം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതെന    നിയമാനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപല

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKUDM467/2022-b3 24-01-2022
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാണി േജാസഫ വലകമറതില

വീട െചമകപാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതെന   മകന േജായി  വി എം, വലകമറതില വീട െചമകപാറ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതെന    നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് ബജീത മാണി 19/08/2006  -ലം മകളായ

േമരികടി ആനണി  20/08/2015-ലം ,അലകാണര വി എം  അവിവാഹിതനായിരിേക 01/04/1995 -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 കമല ഭാര് 63

2 ഷാജി കഞേമാന മകന 47

3 ൈഷനി െക.െക മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ വി എം മകന 66

2 േജായി വി എം മകന 61

3 വികര വി എം മകന 59

4 േതാമസ വി എം മകന 52

5 പിഞ ആനണി     (20/8/2015 -ല മരണമടഞ മകള േമരി
ആനണിയെട മകള )

പൗതി 32

6 പിങി ആനണി   (20/8/2015 -ല മരണമടഞ മകള േമരി
ആനണിയെട മകള )

പൗതി 31

7 ആലബി മരിയാ ആനണി    (20/8/2015 -ല മരണമടഞ
മകള േമരി ആനണിയെട മകള )

പൗതി 22

01th February 2022Revenue Department4195
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