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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7475/2021 11-10-2021
 
  ഇടകി  താലകില    െകാനതടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചാേകാ  @  ചാേകാചൻ

പണികൻകടി  കരയിൽ  കണാതകഴിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േജാർജ് ഐപ്  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-06-1998-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ െക െക ഐപ് 12-11-1986-ൽ മരണെപടിടളതാണ. 

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 േജാർജ് ഐപ് സേഹാദരൻ 58

2 മറിയം ഐപ് അമ 78

3 എൽസി േറായി സേഹാദരി 54

4 ജാൻസി േജാസ സേഹാദരി 49
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 9188/ 2021 11-10-2021
 
 ഇടകി താലകില   വാതികടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എം േജാസഫ  രാജമടി കരയിൽ

വടേകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാതികടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േനാബിൾ േജാസ , , േബാധിപിച അേപക   വാതികടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-10-2003  -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 അനമ േജാസഫ ഭാര് 96

2 േജാസ വി െജ മകന 74

3 മാതയ മകന 71

4 േതാമസ മകന 69

5 ഓമാന  േജാസ മകള 68

6 േനാബിൾ േജാസ മകന 66

7 സജീവ വി േജാസ മകന 65

8 നിർമല േജായി മകള 62

9 ലൗലി േതാമസ മകള 58

10 െകനഡി വി േജാസ മകന 56
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3-6646/2021 11-10-2021
 
  ഇടകി താലകില   വാതികടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി േജാസഫ  , കനകകന്

കരയിൽ പേനാലികേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േജാളി േബബി   േബാധിപിച അേപക   വാതികടി വിേലജ

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

08-2002 -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. 

 
നമര:എ 3 -6517/2021 11-10-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന ശശി  , ആലിൻചവട കരയിൽ , താഴ

െ ചരവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ റി  എസ   േബാധിപിച അേപക   ഇടകി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവ ശശി  14  -09  -1994  -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:എ 3 -6353/ 2021 11-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാളി േബബി ഭാര് 57

2 ബിസമി പി േബബി മകള 35

3 ബിേജാ മകന 33

4 ജിന മരിയ േബബി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ റി എസ മകന 46

2 ശാലിനി റി എസ മകള 43

3 ബിനേമാൾ റി എസ മകള 41
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 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക വിശ്ംഭരൻ , പാറകടവ കരയിൽ,

വാകവയലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് വതമ (വത )  േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ വർഷങൾക് മൻപ 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:എ 3 -6673/2021 11-10-2021
 
 ഇടകി താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണികടി , തളകാനം കരയിൽ

തടിയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആലീസ േജാണികടി , , േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-07-2012  -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 വതമ (വത ) ഭാര് 65

2 സിന മകള 46

3 സിന മകന 44

4 സിേജാ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ േജാണികടി ഭാര് 63

2 െബൻ ഗാംഷിൻ മകന 35
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