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NOTICE

 
നമര:ബി3-13325/2021 03-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി േതാമസ ഭാര് േശാശാമ

മ േതാമസ  രാജാകണം കരയിൽ കിഴേകയിൽ വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   േബാധിപിച അേപക   അണകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-01-2002  -ലം  ഭാര്  േശാശാമ  േതാമസ 17-8-2010-ലം   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:ബി3-13569/2021 05-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കാനിപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ വർഗീസ  േസനാപതി

,  അഞമക്   കരയിൽ  കിഴേകപാലിയത്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാനിപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാേമാൻ െക

വി   േബാധിപിച അേപക   കാനിപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-02-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് കടിയമ, മകൻ േജാഷി

െക വി  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. 

 
നമര:പി3-13532/2021 05-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചതരംഗപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാസ  തലയൻകാവ

കരയിൽ  പവകേനൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചതരംഗപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേനായി പൗേലാസ    േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വർഗീസ േതാമസ മകന 56

2 െസലിൻ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാേമാൻ െക വി മകന 36
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അേപക   ചതരംഗപാറ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2019 -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:ബി3-13485/2021 05-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആണവർ സി  പതൻപരയിൽ

 വീടിൽ  േമടകിൽ   കരയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െശൽവമത  ആണവർ  േബാധിപിച

അേപക   പാറേതാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -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:ബി3-13101/2021 01-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില  അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘനാഥൻ  ചകപളം കരയിൽ

ചരിവകാലായിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  അണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത   േബാധിപിച അേപക   അണകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2014 -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 േമരി ഭാര് 63

2 ബിജ പൗേലാസ മകന 42

3 ബിേനായി പൗേലാസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െശൽവമത  ആണവർ ഭാര് 44

2 അജിത് ആണവർ മകന 22

3 അജിൻ ആണവർ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ഭാര് 65

2 രജനി മകള 44
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നമര:ബി3-13078/2021 01-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ്  പകാശ ഗാം കരയി

ൽ േബാക് നമർ 1152  (േമേചരാത് ) 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   07-05-1986  -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:ബി3-13453/2021 03-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ചകപളം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ  ചകപളം കരയി

ൽ മണകഴി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ചകപളം  വിേലജില    ഭരതാവ ആനണി  േബാധിപിച അേപക   ചകപാളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -ല

മരണെപടതായം  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:ബി3-13452/2021 03-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ എം  ആഗസി  മഞപാറ

കരയിൽ   ഒഴാകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിജ അഗസിൻ  േബാധിപിച അേപക

3 രാജി മേനാജ മകള 39

4 െചലമ മാതാവ 90

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി ഭാര് 64

2 േജാസ െസബാസ്ൻ മകന 47

3 േജാജിേമാൻ ഡി മകന 44

4 െചറിയാൻ മകന 43

5 െബനിേമാൻ ഡി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനണി ഭരതാവ 56

2 ജിേജാേമാൻ ആനണി മകന 33

3 േജാേമാൻ ആനണി മകന 31
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കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-07-2021  -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:ബി3-13306/2021 03-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലീന സിബി  മാവടി കരയി

ൽ  െഞാണിമാകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ േസാണിയ  േബാധിപിച അേപക

കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-12-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവ സിബി 18-5-2006 -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:ബി3-13315/2021 03-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പാറേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതിയമ  താനിമട കരയി

ൽ െകടിലപാട് (േബാക് നമർ  542 ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറേതാട വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദ ഹരിദാസ    േബാധിപിച

അേപക   പാറേതാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-1980 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ഹരിദാസൻ നായർ 12-9-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതമ ആഗസി ഭാര് 54

2 ഷിേനാ അഗസിൻ മകന 34

3 ഷിേജാ അഗസിൻ മകന 32

4 ഷിജ അഗസിൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാണിയ മാതാവ 48

2 െഡൽന സിബി സേഹാദരി 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 വിേനാദ ഹരിദാസ മകന 48
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Idukki District

 
Udumbanchola Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-13548/2021 05-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ േദവസ്  ഇരടയാർ കരയി

ൽ നടയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ   േബാധിപിച അേപക   ഇരടയാര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-13330/2021 05-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില  അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എസ കര്ൻ  െനറിെതാഴ

കരയിൽ പറേതപറമിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മിബിൻ കര്ൻ   േബാധിപിച അേപക

അണകര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2016  -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:ബി3-13326/2021 03-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ ഭാര് 59

2 ബിേനാജ മാതയ മകന 45

3 ബിൻസി ഷാജി മകള 44

4 ബിനേമാൾ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാശാമ എം എസ ഭാര് 56

2 മിബിൻ കര്ൻ മകന 33

3 അനേമാൾ കര്ൻ മകള 31
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 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമഭദൻ  തണിപാറ കരയിൽ

ജാനകി മനിരം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരണാപരം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജേമാൻ െജ ആർ   േബാധിപിച അേപക

കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്യം മാതാവം മരണമടഞിടളതാണ. 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. 

 
നമര:ബി3-13216/2021 01-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വി കടപായി  േചറകഴി

കരയിൽ  കാരികടതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ വർഗീസ  േബാധിപിച അേപക

അണകര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2020  -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:ബി3-13060/2021 27-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ഇരടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േതാമസ  ഉപകണം

കരയിൽ മളമറം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരടയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െറജി േജാസഫ   േബാധിപിച അേപക   ഇരടയാര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

02-2016  -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 മിനി മകള 47

2 ബിന ഷിബ മകള 44

3 ബിജേമാൻ െജ ആർ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ വർഗീസ ഭാര് 58

2 രജനി വിേനാദ മകള 38

3 രമ് വർഗീസ മകള 35
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നമര:ബി3-13054/2021 27-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടരാജൻ  െനടംകണം  കരയി

ൽ  േതകംകാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവകി          േബാധിപിച അേപക

കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-11-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-13057/2021 27-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   പപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാസ  കരവിളാസിറി  കരയി

ൽ പായികാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാബ പി പി  േബാധിപിച അേപക   പപാറ  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2002 -

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 െറജി േജാസഫ ഭാര് 48

2 ജസിൻ േജാസഫ മകന 26

3 ജസവിൻ േജാസഫ മകന 21

4 ജസി  േജാസഫ മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 68

2 ബിന മകള 44

3 ബിന റി എൻ മകന 42

4 ഷീജ മരളീധരൻ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാസ മകന 51

2 ബാബ പി പി മകന 49

3 േജാളിയമ മേനാജ മകള 46

4 ഏലിയാമ പൗേലാസ ഭാര് 68
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നമര:ബി3-13028/2021 27-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   അണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ േതാമസ  െനറിെതാഴ

ു കരയിൽ ആറകണിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിനമ ബാബ   േബാധിപിച അേപക

അണകര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ബാബ ഭാര് 59

2 ചിഞ ബാബ മകള 26

3 മഞ ബാബ മകള 23
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നമര:ബി3-13030/2021 27-10-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   ശാനനപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനപൻ  േലബർ േകാളനി

കരയിൽ  H.  No.  VI/56   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാനനപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാലമരകൻ    േബാധിപിച അേപക

 ശാനനപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-1995  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ, ഭാര് എനിവർ 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:ബി3-8917/2021 01-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് വർകി  എഴകംവയൽ

, കമൻമല  കരയിൽ െനടേവലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ മകന േനാബിൾ േജാർജ്   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2013  -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:ബി3-13168/2021 01-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപാതയമ മകള 43

2 ബാലമരകൻ മകന 41

3 മരേകശ്രി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േജാർജ് ഭാര് 65

2 ബിജ േജാർജ് മകന 45

3 മിനി േജാർജ് മകള 48

4 േനാബിൾ േജാർജ് മകന 44
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 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉൈമബാ ബീവി  െനടംകണം

കരയിൽ  ആലംമടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതയെട മകള നദീറ പാടിമണിൽ    േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപിലാതതം

അവിവാഹിതരായ മകൾ നിസാം,  റഹിം 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. 

 
നമര:ബി3-13169/ 2021 01-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  െനടംകണം കരയി

ൽ വളപരയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാശാമ    േബാധിപിച അേപക   കലകനല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

10-2021  -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:ബി3-13245/2021 01-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ  െനടംകണം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാഫിയത് മകള 61

2 ഫസിലദീൻ മകന 59

3 നദീറ മകള 50

4 റജീന മകള 46

5 നസീർ മകന 46

6 സജീന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാശാമ േജാസഫ ഭാര് 70

2 സനില േജായി മകള 49

3 സജില മകള 48

4 സനിൽ േജാസഫ മകന 46

5 സ്പ മകള 38

6 സജിത േജാസഫ മകന 34

7 സംഗീത മകള 32
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കരയിൽ  മേതടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േകാമളവലി    േബാധിപിച അേപക

കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-13170/2021 01-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കലകനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ ചാേകാ  െനടംകണം

കരയിൽ കപ്ാരേതാടതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകനല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിനീതാ ബിജ   േബാധിപിച അേപക

കലകനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021  -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:ബി3-13239/2021 01-11-2021
 
 ഉടമൻേചാല താലകില   കരണാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയമ  അപാപികട കരയി

ൽ േമലതറ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരണാപരം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഭാസകരൻ  േബാധിപിച അേപക   കരണാപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-09-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി ഭാര് 56

2 വിേജഷ വിജയൻ മകന 36

3 അേജഷ വിജയൻ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനീതാ ബിജ ഭാര് 43

2 അന മരിയ േജാസഫ മകള 19

3 ഫാൻസിസ െക േജാസഫ മകന 18
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസകരൻ ഭരതാവ 65

2 ബിന ഗിരീഷ മകള 40

3 സന് എം ആർ മകള 38

4 സരിത മകള 36
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