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NOTICE

 
നമര:ബി3-11967/2021 18-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ മഹാലകി  മലതറ കരയി

ൽ  ഹൗസ നമർ VI/147  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ആർ േവണേഗാപാൽ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 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:ബി3-12482/2021 18-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   വണനേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതീഷ എസ  പളിയൻമല

കരയിൽ ഹരിജൻ േകാളനി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണനേമട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത രതീഷ , പളിയൻമല കരയിൽ

ഹരിജൻ േകാളനി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വണനേമട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12451/2021 18-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനി ആർ മകള 52

2 ആർ െവങിേടശൻ മകന 51

3 കഷരാജൻ മകന 49

4 ആർ േവണേഗാപാൽ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത രതീഷ ഭാര് 33

2 അമത  രതീഷ മകള 13

3 അർജൻ രതീഷ മകന 8
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  ഉടമൻേചാല താലകില   ചകപളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ാേകാസ അബഹാം

ചകപളം കരയിൽ ചർണേവലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചകപളം  വിേലജില   പേരതനെറ മകള േമഴസി സണി , , േബാധിപിച അേപക

ചകപളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2001  -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:ബി3-12335/2021 18-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലികടി ചാേകാ  നടമറം

കരയിൽ  നടകടിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി  വിേലജില   പേരതയെട മകള േമാളി  ചാേകാ ,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 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:ബി3-12376/2021 18-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   ആനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക േഗാവിനൻ, ലകി

േഗാവിനൻ  െചലാർ േകാവിൽ കരയിൽ കനം േവങയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനീത െക ജി , ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി ഭാര് 78

2 െജസി മകള 57

3 േമഴസി സണി മകള 54

4 ഷീബ അബഹാം മകള 49

5 സജ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി തങചൻ മകള 60

2 േമാളി ചാേകാ മകള 57

3 െജസി േടാമി മകള 54

4 േഡാളി ൂടസ മകള 48

5 െറജിേമാൾ എൻ സി മകള 44

16th November 2021Revenue Department12209
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    04-07-2021 23-10-2016 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12432/2021 18-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാമ  െസബാസ്ൻ

മണിെയരമ കരയിൽ േകായികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വർഗീസ െസബാസ്ൻ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മകൻ  െസബാസ്ൻ എസ 2-8-2019-ൽ

മരണെപടിടളതാണ  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:ബി3-12066/2021 18-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമകിൾ ,  ബിജിത

കഴിെതാള  കരയിൽ മണയൽ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതരെട മകന േതാമസ എം ബി , , േബാധിപിച

അേപക   കരണാപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ  നടതി വന റിേപാരടം   മരണ

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില      ടിയാളകൾ   15-03-1974  12-9-1997  എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനീത െക ജി മകന 37

2 വിമലൻ മകന 57

3 ഗരപകാശം മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  െസബാസ്ൻ ഭരതാവ 74

2 അനമ  െസബാസ്ൻ മകെന ഭാര് 47

3 വർഗീസ െസബാസ്ൻ മകന 52

4  െസബാസ്ൻ  െസബാസ്ൻ പൗതൻ 27

5 െഡാമിനിക  െസബാസ്ൻ പൗതൻ 25

6 വർഗീസ െസബാസ്ൻ പൗതൻ 20
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നമര:ബി3-11972/2021 18-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധമ കടൻ പിള  സന്ാസ

ി ഓട കരയിൽ  പാറവിള പതൻവീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ രാഹൽ പി എം , , േബാധിപിച

അേപക   പാമാടംപാറ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം  ഒര മകനം 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:ബി3-1517/2020 18-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീതാംബരൻ  രാജാകാട കരയി

ൽ കനിേകാട്  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജയമ , , േ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 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 ലീലാമ േസവ്ർ മകള 68

2 ആൻറണി ൈമകിൾ മകന 61

3 േജാസ ൈമകിൾ മകന 56

4 ലിസമ െറജി മകള 52

5 േതാമസ എം ബി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനമ മധസദനൻ മകെന ഭാര് 50

2 രാേജശ്രി േമാൾ എം പൗതി 27

3 രാഹൽ പി എം പൗതൻ 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജയമ ഭാര് 56

2 െജയസ പി മകന 33
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നമര:ബി3-8142/2021 18-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില    പാറേതാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നാരായണൻ പിള

േകാമയാർ   കരയിൽ  ശങരമംഗലത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12293/ 2021 18-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   ൈബസനവാലിവിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എൻ കഷൻ കടി

െപാടൻകാട കരയിൽ െനടങാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈബസനവാലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈബജ കഷൻകടി , , േബാധിപിച

അേപക   ൈബസനവാലി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2014 -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. 

 
നമര:ബി3-12271/2021 18-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 58

2 പശാന്കമാർ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി  കഷൻകടി ഭാര് 63

2 ൈബജ കഷൻകടി മകന 44

3 ദീപ  കഷൻകടി മകന 36

4 ൈഷജ എൻ െക സേഹാദരി 42

5 ദീപ  എൻ െക മകള 39
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 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപൻ നായർ  െചനകളം

കരയിൽ  കനമറത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീഷ െക െക , , േബാധിപിച

അേപക   കരണാപരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12044/-2021 18-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതമ േഗാപാലൻ  േമേല

ചിനാർ കരയിൽ കരിം പനികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േഗാപാലൻ , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-01-2021  -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:ബി3-11971/2021 06-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചിനകനാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാസർ പി എ  സന്ാസി ഓ

ട കരയിൽ പതൻപരയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിനകനാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആരിഫ നാസർ , , േബാധിപിച

അേപക   ചിനകനാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ 7-7-2018-ലം മകൻ െഷമീർ 9-3-2013-ലം

മരണെപടിടളതാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി ഭാര് 67

2 ജയ മകള 41

3 സധീഷ െക െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലൻ ഭരതാവ 78

2 സാബ േഗാപാലൻ മകന 50

3 സാലി മകള 51

4 സജി േഗാപാലൻ മകന 48

5 സേനാഷ മകന 45
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 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:ബി3-12391/2021 18-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ േതാമസ @

േതാമസ സറിയ  അന്ാർ െതാള കരയിൽ കരിമിൻ കാലായിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2005 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫ നാസർ ഭാര് 55

2 െഷമീന പി എൻ മകള 29

3 ടി എം അബ ബകർ പിതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി ഭാര് 71

2 േജാേമാൻ േതാമസ മകന 41

3 േജാജിേമാൻ േതാമസ മകന 38

4 േജാബിേമാൻ േതാമസ മകന 33
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -2736/ 2021 23-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാമാടംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ ചാേകാ ,  വലി

യ  േതാവാള  കരയിൽ  കപ്ാര  േതാടതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടംപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിേമാൻ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് അനകടി ചാേകാ,

മകളായ ബിജ ചാേകാ , േമരികടി  വർകി എനിവർ 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 േറാസമ മകള 67

2 െക സി ചാേകാ മകന 64

3 തങമ േതാമസ മകള 61

4 െക സി െസബാസ്ൻ മകന 57

5 അനമ മകള 55

6 സജിേമാൻ ചാേകാ മകന 52

7 ൈബജ േജകബ മകന 47

8 ജിജ വർഗീസ പൗതൻ 49

9 േജാജി വർഗീസ പൗതൻ 47

10 ജിഷ ജിൻസ പൗതി 43

11 വിനീത  ബിജ മകെന ഭാര് 44

12 അന  മരിയ  േജാസഫ പൗതി 20

13 ഫാൻസിസ  െക  േജാസഫ പൗതൻ 18
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-12569/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില  ൈബസൺവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിജി  അഗസ്ൻ  ഉപാർ

കരയിൽ വടേകേവലികകത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ സാബ െസബാസ്ൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട 

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-09-2021  -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:ബി3-12567/2021 25-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല  താലകില    പാറേതാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൾ  അസീസ്

ൈകലാസപാറ  കരയിൽ  േതാടങരപതൻവീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ അസീസ് ,  േബാധിപിച

അേപക   പാറേതാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2015 -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:ബി3-12858/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ശാനനപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളനിസ്ാമി  േപെതാടി H N

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബ െസബാസ്ൻ ഭരതാവ 49

2 ശാലേമാൾ സാബ മകള 20

3 സിന  സാബ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ അസീസ് ഭാര് 59

2 നൗഷാദ എ മകന 34

3 ൈഷല എം മകള 29
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o V/287  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശാനനപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി െസനിൽകമാർ േബാധിപിച അേപക   ശാനനപാറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-07-2007  -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:ബി3-12870/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ  ൈമനർസിറി കരയി

ൽ മണപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി  േബാധിപിച അേപക   കലകനല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

09-2013  -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:ബി3-12852/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ൻ കര്ൻ  േചമളം കരയി

ൽ ആലംമടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിേനാ കര്ൻ , േബാധിപിച അേപക   കലകനല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-01-2011  -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 കമലാകി ഭാര് 52

2 പി െസനിൽകമാർ മകന 34

3 പി െസൽവരാജ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 56

2 മേഹഷ മകന 37

3 ശീേകഷ മകന 32
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നമര:ബി3-12846/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില  അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൻ രവീനൻ  രാജാകണം

കരയിൽ  മാേകാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത് ആർ , േബാധിപിച അേപക

അണകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2020  -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:ബി3-12674/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാതൻ കര്ൻ , മറിയാമ

േപാതൻ  ശാനിഗാം  കരയിൽ േചനൻകേനൽ വീടിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പീലിേപാസ സി പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2003 -ലം ഭാര് മറിയാമ േപാതൻ 19-1-2013 -ലം  മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി കര്ൻ ഭാര് 62

2 ഷിേനാ കര്ൻ മകന 38

3 ഷിജ കര്ൻ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 62

2 രജനി പസാദ മകള 41

3 രശമി വിേനാദകമാർ മകള 37

4 രഞിത് ആർ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കര്ൻ േപാതൻ മകന 62

2 ഫാ. ഏലിയാസ എൻ പി മകന 59

3 മാതൻ S/o. േപാതൻ കര്ൻ മകന 58

4 മാതയ സി േപാതൻ മകന 54

5 മറിയാമ സി പി മകള 52

6 പീലിേപാസ സി പി മകന 50
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നമര:ബി3-12676/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   രാജകമാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാൻറാം  കംഭപാറ കരയിൽ

ഹൗസ  നമർ  2/214   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാജകമാരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സഞീവി   േബാധിപിച അേപക

രാജകമാരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2020  -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:ബി3-12775/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ്ാ േജാസഫ  ഇടിതമ

ല  കരയിൽ  തകടിേയൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരികടി േദവസ്, േബാധിപിച അേപക

ഇരടയാര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021  -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:ബി3-12691/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഉടമൻേചാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളനിയമ  വടകണിപാറ

കരയിൽ പതൻപരയൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉടമൻേചാല വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈമകിൾ അരൾ േബാധിപിച

7 അനമ വിൽസൺ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഞീവി ഭാര് 65

2 വാസ പി മകന 45

3 െസൽവി ൈവരമണി മകള 42

4 വനിത വാസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി േദവസ് ഭാര് 71

2 ബിജ െസബാസ്ൻ മകന 47

3 െബനി െസബാസ്ൻ മകന 46

4 ബിേനായി െസബാസ്ൻ മകന 43
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അേപക   ഉടമൻേചാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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 ൈമകിൾ അരൾ മകന 43
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-12692/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഉടമൻേചാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മത അരൾ  വടകണിപാ

റ കരയിൽ പതൻപരയകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ൈമകിൾ അരൾ േബാധിപിച അേപക   ഉടമൻേചാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-06-2008  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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:ബി3-12743/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ൈബസൺവാലി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ, ശാനമ

െപാടൻകാട കരയിൽ ചരയവയലിൽ (മണപരയിടതിൽ) വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകന ൈബജേമാൻ  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    12-02-2014 -ൽ മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12631/2021 25-10-2021
 
  ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക നാരായണ പിള

ഇരടയാർ  േനാർത്  കരയിൽ  പറമനർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െറജിേമാൻ പി

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമകിൾ അരൾ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജേമാൻ മകന 52

2 ഷിജേമാൻ മകന 45
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12649/2021 22-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻ s/o. കടൻ  ചാറൽേമട

 കരയിൽ  കരികാടർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാബ, േബാധിപിച അേപക

കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2007  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് മരണമടഞിടളതാണ. അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-12629/2021 22-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എബഹാം പി പി  രാജാകണം

കരയിൽ  പഴമണിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജൻസൺ എബഹാം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന നാരായണപിള ഭാര് 69

2 ബാബേമാൻ പി എൻ മകന 45

3 െറജിേമാൻ പി എൻ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  ആനി എബഹാം ഭാര് 58

2 ജൻസൺ എബഹാം മകന 35

3 ജകസി  എബഹാം മകള 31

4 െജഫി എബഹാം മകള 26
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നമര:ബി3-12578/2021 23-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി മതായി  കഴിേതാള

ു  കരയിൽ പലാനനാൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസ മാതയ േബാധിപിച അേപക

കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് മരണമടഞിടളതാണ. 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 േജാണി പി മാതയ മകന 61

2 േഗസി ഐസക മകള 59

3 േജാസ മാതയ മകന 56

4 ലാലിചൻ മാതയ മകന 51

5 സിനി േജാസ മകള 50

6 സിബി മാതയ മകന 46

7 രാേജഷ മാതയ മകന 45
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3-12619/2021 25-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാതൻ െസബാസ്ൻ,

ടിയാൻ ഭാര് മറിയാമ െസബാസ്ൻ,  കമംെമട് കരയിൽ, വരകകാലായിൽ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതരെട  മകന ഫിലിപ്

െസബാസ്ൻ  േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  12-12-2010, 01-03-2018 എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതരെട  മകൻ  േജാർജ്  െസബാസ്ൻ  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 േജാസഫ െസബാസ്ൻ മകന 65

2 െജയിംസ െസബാസ്ൻ മകന 63

3 െസബാസ്ൻ മകന 60

4 േമാളി മകള 60

5 സാലി മകള 52

6 എതി മകള 51

7 ഫിലിപ് െസബാസ്ൻ മകന 50

8 േസാണിയമ െസബാസ്ൻ മകള 47

9 െജയനമ മകെന ഭാര് 53

10 ജബിയ േജാർജ് പൗതി 27

11 ജസിൻ േജാർജ് പൗതൻ 25

12 െജയസൺ േജാർജ് പൗതൻ 23
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n3-˛9140/2021. 2021 HIvtSm_¿ 1.

7˛9˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 35 (hm-eyw-˛X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v

dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv 7076˛¬ {Ia-\-º¿ 12-˛m-a-Xmbn {]kn-≤oI-cn®  ]c-ky-Øn¬ ]tcXs‚

ho´pt]cv ‘‘aTØn]-” F∂Xv ‘‘aTØn∏dºn¬” F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ _n3-˛8651/2021. 2021 HIvtSm_¿ 22.

10˛8˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 32 (hm-eyw-˛X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v

dh\yq kπnsa‚dn hn`m -KØn¬ t]Pv 43˛¬ {Ia -\ -º¿ 10 -˛m -a -Xmbn {]kn -≤oI -cn®

]c-ky-Øn¬ ]tcXbpsS H∂masØ AhIminbmb tim`\ F∂bmƒ°v ]tcXbpambp≈ _‘w

‘aIƒ’ F∂p-≈Xv ‘acpaIƒ’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ _n3-˛7304/2021. 2021 HIvtSm_¿ 22.

10˛8˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 32 (hm-eyw-˛X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v

dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv 41˛¬ {Ia-\-º¿ 2-˛m-a-Xmbn {]kn-≤oI-cn® ]c-ky-Øn¬ ]tcXs‚

AhIminIfn¬ c≠masØ AhIminbpsS t]cv ‘en\ptamƒ’ F∂p-≈Xv ‘en\ptam≥, sP., aI≥,

hbkv 41’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
DSpº≥tNme. Xl-io¬Zm¿.
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