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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-11040/21 23-11-2021
 
  ഇടകി  താലകില   െകാനതടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ േജാസഫ  കടങൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാനതടി വിേലജില   പേരതയെട മകന വിൻെസൻറ േജാസഫ , കടങൽ, േബാധിപിച അേപക

 െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2004  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ  േജാസഫ 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 േതാമസ േജാസഫ മകന 70

2 ചാേകാചൻ േജാസഫ മകന 67

3 േമരി േജാസഫ മകള 62

4 വിൻെസൻറ േജാസഫ മകന 51
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7178/21 24-11-2021
 
  ഇടകി  താലകില   ഉപേതാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ േദവസ്   ഐകാേടൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉപേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േടാമി േദവസ്  , ഐകാേടൽ, േബാധിപിച അേപക

ഉപേതാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ  ഭാര്  ചിനമ  േദവസ്  13  -09  -2018  ഇൽ

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:എ3-7338/21 24-11-2021
 
  ഇടകി  താലകില   തങമണി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ൻ േജാസഫ  കണംകളത്

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ രാജ േജാസഫ , കണംകളത്,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ പിതാവ മരണെപടിടളതാണ.പേരതൻ അവിവാഹിതനമാണ  

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 േജാൺ േദവസ് മകന 66

2 േജാസഫ േദവസ് മകന 61

3 സാലി േജാൺ മകള 56

4 േടാമി േദവസ് മകന 53

5 െബനി േദവസ് മകന 50

6 േജായി േദവസ് മകന 46

7 േസാണിയ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േജാസഫ മാതാവ 79

2 േബബി േജാസഫ സേഹാദരൻ 48
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നമര:എ3-7337/21 24-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാസർ പി എഛ  പതനറയിൽ എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നജീറ,  പതനറയിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ  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:എ3-7372/21 24-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ വർകി  പാലംകേനൽ എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനകടി , പാലംകേനൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ  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:എ3-7341/21 24-11-2021
 
  ഇടകി  താലകില   െകാനതടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ രാമകഷൻ

കേലപളികൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാനതടി  വിേലജില   പേരതനെറ  സേഹാദരൻ പവിതൻ രാമകഷൻ  ,  കേലപളികൽ,

3 രാജ േജാസഫ സേഹാദരൻ 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നജീറ ഭാര് 50

2 ഫൗസിയ നാസർ മകള 27

3 െനസിയ നാസർ മകള 26

4 ആഷിത നാസർ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനകടി ഭാര് 75

2 ഷാജി മകന 53

3 സജി മകന 48

4 സിജി മകള 45
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േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ പിതാവ 16 -08 -1981 - ൽ മരണെപടിടളതാണ

.പേരതൻ അവിവാഹിതനമാണ അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 സേരാജിനി മാതാവ 82

2 ശാനകമാരി സേഹാദരി 53

3 ൈഷല സേഹാദരി 50

4 പവിതൻ രാമകഷൻ സേഹാദരൻ 54
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7477/21 24-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന റി എം  െതാടിയിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപന

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിഷ, െതാടിയിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ പിതാവ 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. 

 
നമര:എ3-7495/21 24-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ മാതയ   മണയാട് എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാഷി േജാർജ , മണയാട്, േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

02-2016  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:എ3-7623/21 24-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ മാതാവ 84

2 ജിഷ ഭാര് 47

3 പാർവതി ബി മകള 25

4 പണവ ബിന മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി േജാർജ ഭാര് 73

2 േജാേമാൻ േജാർജ മകന 49

3 േജാഷി േജാർജ മകന 46
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 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവൻ നാരായണൻ  പാറാംേതാട്

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനമതി  , പാറാംേതാട് , േബാധിപിച അേപക   തങമണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-01-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ 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 ചനമതി ഭാര് 76

2 സാലിൻ മകന 48
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7080/2021 06-11-2021
 
  ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില വിമലഗിരി  കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ,

പാേറാലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േജായി   േതാമസ ഈ താലക്  കേചരി  മമാെക  േബാധിപിച അേപക

െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ   ഭാര്  േമരി  േതാമസ  13-1-2017-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:എ3-7045/2021 06-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില മനിയറ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീതാംബരൻ മാധവൻ

,   പതൻപരകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സലിൽ ഈ താലക് കേചരി മമാെക േബാധിപിച അേപക

െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2007  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജയിംസ േതാമസ മകന 60

2 സാറാമ േപാൾ മകള 57

3 േജാസ മകന 52

4 െജസി റാഫി മകള 51

5 േജായി മകന 49

6 ൈഷനി േബബി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനമ ഭാര് 64

2 അനിൽ പി പി മകന 45

3 സിന വിേനാദ മകള 42
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നമര:എ3-1749/2021 06-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില നരിയംപാറ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ പി െക

,   പതൻപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ഓമന ഈ താലക് കേചരി മൻപാെക േബാധിപിച അേപക

കാഞിയാർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2020  -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:എ3-7019/2021  06-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില കാമാകി കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ പി എസ,

പടിഞാെറകരവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന രവി ഈ താലക് കേചരി മൻപാെക  േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

02-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  ഭാര്  െചലമ  നാരായണൻ  4-8-2012-ലം  മാതാപിതാകൾ  വർഷങൾക്  മമം

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. 

 

4 സലിൽ മകന 40

5 ശാലിനി ൈബജ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 86

2 ഓമന മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശി മകന 65

2 അമിണി മകള 62

3 തമി മകന 61

4 ഓമന മകള 55

5 രവി മകന 52

6 രമ മകള 50

7 ഉഷ മകള 42
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