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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 -6326/ 2021 30-10-2021
 
  ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ െക സി  പാറകടവ കരയി

ൽ കളമറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടപന വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് രതനമ , , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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 -10523/2020 30-10-2021
 
 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ  കാഞിയാർ കരയിൽ

െവടിയൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാഞിയാർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയമ , , േബാധിപിച അേപക   കാഞിയാർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

08-2018  -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 -6330/ 2021 30-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനമ ഭാര് 60

2 രതീഷ െക ആർ മകന 40

3 രാജിേമാൾ െക ആർ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകികടിയമ മാതാവ 80

2 ജയമ ഭാര് 56

3 മഞ വി എം മകള 32

4 മന േമാഹനൻ മകന 29
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 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ രാഘവൻ  െനലിപാറ കരയി

ൽ ചാതിയാങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈലജ ജനാർദനൻ , , േബാധിപിച അേപക   തങമണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-11-2015  -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 -6827/ 2021 30-10-2021
 
  ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപൻ േവലായധൻ  വാഴവര കരയി

ൽ മളയാനികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടപന വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി എം െക , , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

02-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ ഭാര് 70

2 ൈലജ മകന 44

3 ലീന വിേനാദ മകള 40

4 ലിജ സി െജ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 68

2 ഷാജി എം െക മകന 45

3 ഷിേനാജ മകന 42

4 അനീഷ എം െക മകന 40
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7336/21 27-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീജ സലിം  കഴികാട്  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വസ  സംബനമായ  ആവശ്ം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കാഞിയാർ  വിേലജില   പേരതയെട  ഭരതാവ സലിം  ,  കഴികാട്  ,  േബാധിപിച  അേപക

കാഞിയാർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവജമീല  ജീവിചിരിപണ്  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:എ3-7370/21 27-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ പി ജി  പനംേതാടം

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   തപാൽ  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകനതിന   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിയാർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന , പനംേതാടം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ  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:എ3-7460/21 27-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലിം ഭരതാവ 54

2 സജീന െക എസ മകള 29

3 നിയാസ െക എസ മകന 27

4 ജമീല മാതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ഭാര് 48

2 ആതിര ജി പനംേതാടം മകള 29

3 അകര ജി പനംേതാടം മകള 25

07th December 2021Revenue Department15621
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  ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ പി  െക  പവതംമടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   രജിസാർ  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകനതിന   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാഞിയാർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിനേമാൻ ,  പവതംമടിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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:എ3-7575/21 27-11-2021
 
  ഇടകി  താലകില   വാതികടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ േതാമസ  പാകൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാതികടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജീഷ േജാർജ , പാകൽ , േബാധിപിച അേപക

വാതികടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ  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:എ3-7621/21 30-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ വി സി  വാഴപറമിൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  രജിസാർ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കാഞിയാർ  വിേലജില   പേരതനെറ  മകന സിബ  ,  വാഴപറമിൽ,  േബാധിപിച  അേപക

കാഞിയാർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-12-1997  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ഭാര് 72

2 ശശീനൻ മകന 53

3 രമണി മകള 49

4 അനിത മകള 47

5 ബിനേമാൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൻസമ ഭാര് 61

2 അനീഷ മകന 39

3 അജീഷ മകന 35

4 അനിതേമാൾ മകള 33
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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 സസമ ഭാര് 73

2 സാബ മാതയ മകന 51

3 സിബ മകന 46

4 സിന വി മാതയ മകന 43
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7779/21 25-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ സി ബാബ  െനലികേനൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടകി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജ ബാബ  , െനലികേനൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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:എ3-7889/21 26-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ൻ മതായി  െനടംെതാടി പതൻപരയി

ൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടകി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാൺസൺ എൻ െക , െനടംെതാടി പതൻപരയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ  ഭാര്  മറിയകടി  07  -08  -1996  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ ബാബ ഭാര് 56

2 അരൺ ബാബ മകന 33

3 അശ്തി ബാബ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനീസ മാതയ മകള 67

2 എൽസി േതാമസ മകള 65

3 സിസിലി കര്ൻ മകള 63

4 േജാൺസൺ എൻ െക മകന 54

5 േറായി മകന 50

6 ജിഷ േറാബിൻസ മകള 39
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നമര:എ3-7660/21 27-11-2021
 
  ഇടകി  താലകില   തങമണി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന @ ശാനമ   മംഗലത്

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തങമണി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീത രാജൻ , മംഗലത് , േബാധിപിച അേപക   തങമണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-08-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ദാേമാദരൻ 01 /09 /2007 ലം മകൻ േമാഹനൻ 16 /11 /2018

ലം മരണമടഞിടളതാണ  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. 

 
നമര:എ3-7576/21 27-11-2021
 
  ഇടകി താലകില   അയപൻേകാവിൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ േജാസ @ െറജി

േജാസ  േവങതാനത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയപൻേകാവിൽ വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  േറാസമ േജാസഫ ,

േവങതാനത് , േബാധിപിച അേപക   അയപൻേകാവിൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവ

മരണെപടിടളതം മാതാവ അേപകകെയാെടാപം ജീവിച വരനതമാണ 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:എ3-1578/2021 27-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവൻ റി എം  താണികേനൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   െറജിേസഷൻ  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകനതിനായി   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത രാജൻ മകള 51

2 ബാബ രാജൻ മകന 49

3 വാസനി(പേരതനായ മകൻ േമാഹനൻെറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 52

4 പദീപ(പേരതനായ മകൻ േമാഹനൻെറ മകൻ) പൗതൻ 32

5 പവീൺ കമാർ(പേരതനായ മകൻ േമാഹനൻെറ മകൻ) പൗതൻ 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േജാസഫ ഭാര് 45

2 േജാസിൻ േജാൺ മകന 18

3 േജാസന േജാൺ മകള 14
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇടകി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വതല വി  എൻ ,  താണികേനൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2017 -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 വതല വി എൻ ഭാര് 66

2 അമിളി മണി മകള 48

3 അജിതറാണി റി എസ മകള 44

4 ജയപാൽ(22 /10 /2014 ൽ മരണെപടിടളതം
അവിവാഹിതനമാണ )

മകന -
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-9245/21 02-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ  കളതിങൽ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാനതടി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിണി തങപൻ , കളതിങൽ, േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2011 -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:എ3-9172/21 02-12-2021
 
  ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ ഇ എം  ഇടപറമത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാരതി , ഇടപറമത്, േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2012 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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:എ3-9248/21 02-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി തങപൻ ഭാര് 69

2 ഉഷ ബിജ മകള 48

3 മിനി മകള 45

4 ബിന തങപൻ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി ഭാര് 84

2 സത്ൻ ഇ ആർ മകന 62

3 േശാഭന മകള 59

4 വിേനാദ ഇ ആർ മകന 57
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 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷപിള പി ജി  പതൻവീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാഞിയാർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േരാഹിത ജി നായർ , പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാഞിയാർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-08-2021  -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 സധ േഗാപാലകഷപിള ഭാര് 58

2 േരാഹിത ജി നായർ മകന 30

3 േരഷ ജി നായർ മകള 27
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-9171/21 04-12-2021
 
  ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിസ േജാസഫ   െകാപഴയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനി ജയിസ  , െകാപഴയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനി ജയിസ ഭാര് 50

2 അലീഷ ജയിസ മകള 27

3 േജാസഫ ജയിസ മകന 24
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7661/21 30-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉലഹനാൻ ഔെസഫ  കിഴവറപളിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിന േജാൺ , കിഴവറപളിൽ , േബാധിപിച അേപക

തങമണി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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. 

 
നമര:എ3-9436/21 04-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മാതയ  ഓലികൽ,ടിയാൻ ഭാര്

റീതാമ േതാമസ എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടകി വിേലജില പേരതരെട മകൻ സിേജാ േതാമസ , ഓലികൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി

േതാമസ മാതയ  15-06-2021-ലം  ടിയാൻ  ഭാര്  റീതാമ േതാമസ 17  -12  -2017  ലം   മരണെപടതായം  പേരതരെട

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി ഭാര് 78

2 േജാസ മകന 49

3 ബിന േജാൺ മകന 47

4 െബനി മകന 44

5 സിന മകന 42

6 സിനി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിജി േജാസഫ മകള 58

2 േഷർലി േജാസ മകള 56

3 സജി േതാമസ മകന 54

4 സിബി േതാമസ മകന 48
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നമര:എ3-9290/21 04-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ഒ തങപൻ  കറിപറത്  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടകി വിേലജില

പേരതനെറ മകന ബിജ ടി , കറിപറത് , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഭാര്

രാജമ െക പി  19  -03  -2012  ൽ മരണെപടിടളതാണ.പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ 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:എ3-7975/21 04-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി വർഗീസ  കാരകേനൽ,

ടിയാൻ  ഭാര്  അമിണി  മതായി  എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  െകാനതടി  വിേലജില പേരതരെട  മകന ഷാജി  െക എം ,  കാരകേനൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി മതായി വർഗീസ 29-02-2012 -ലം ടിയാൻ ഭാര് അമിണി മതായി 17-02-2005 ലം

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-9118/21 01-12-2021
 
  ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി മാധവൻ  വരകകാലായിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തങമണി വിേലജില പേരതയെട മകന െചലപൻ വരകകാലായിൽ , േബാധിപിച അേപക തങമണി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 25-10-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവ  മാധവൻ 24-12  -1991  ൽ  മരണെപടിടളതാണ   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

5 സിേജാ േതാമസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജ ടി മകന 49

2 ബിന ആർ മകള 46

3 ബീന സനിൽ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി െക എം മകന 53

2 സിന മകള 45
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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 ശാനമ കരണാകരൻ മകള 66

2 െചലപൻ മകന 65
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7743/21 30-11-2021
 
  ഇടകി  താലകില   കഞികഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ മതായി   മണിയാട്

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാബിൻ , മണിയാട്, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-12-2013  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ  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. 

 
നമര:എ3-7973/21 30-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസേകാൻ ഇ പി  ഇടകടിയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾകായി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാനതടി  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  െജസി  ,  ഇടകടിയിൽ,  േബാധിപിച  അേപക

െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021  -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:എ3-7887/21 30-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 67

2 ലിൻസി മകള 43

3 സിസർ െമറിൻ മകള 40

4 േജാബിൻ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി ഭാര് 49

2 സാന ൈസേകാൻ മകള 23

3 സയന ൈസേകാൻ മകള 21
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  ഇടകി  താലകില   തങമണി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേപം  േജാസഫ  പാഴിയാങൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനമായ  ആവശ്ങൾക്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിനറ് അേപം , പാഴിയാങൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2019  -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:എ3-7985/21 01-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   കടപന വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ വർഗീസ  പതപറമിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിജി  ,  പതപറമിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2020 -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 അനമ ഭാര് 73

2 േജാസഫ മകന 49

3 ബിജ മകന 47

4 ബിനറ് അേപം മകന 44

5 ബീന മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ വർഗീസ ഭാര് 73

2 സജ മകള 52

3 സജി മകന 50

4 സിജി മകന 48

5 സമ മകള 46

15634 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-12-07T16:12:19+0530
	Salim A




