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NOTICE

 
നമര:9466/21 04-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ പി സി  പടിഞാേറതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ വിജയൻ , പടിഞാേറതിൽ , േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

07-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-9437/21 05-12-2021
 
  ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ഉലഹനാൻ  കനംപറത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടകി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അന േജാസഫ  , കനംപറത് , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ വിജയൻ ഭാര് 52

2 സധീപകമാർ  പി വി മകന 24

3 ആര്േമാൾ വിജയകമാർ മകള 16

4 ശാനകമാരിയമ മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അന േജാസഫ ഭാര് 80

2 േജാൺ േജാസഫ മകന 63

3 പേതാസ മകന 60

4 ൈസമൺ േജാസഫ മകന 58

5 േറാസമ മകള 57

6 ലാലി മകള 56

7 െറജീന മകള 53
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നമര:A3-9362/21 05-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   ഇടകി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ ഇ എൻ  ഇളംപരയിടതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടകി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ , ഇളംപരയിടതിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ േനരെത മരണമടഞതാണ   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:A3-9363/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ പി വി   പടേതാട്  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടകി വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ വർഗീസ  , പടേതാട്  ,  േബാധിപിച അേപക   ഇടകി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-05-2016  -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:എ3-9220/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   വാതികടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ ചാേകാ  െകാതളതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വാതികടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ചാേകാ െകാതളതിൽ  , േബാധിപിച അേപക  വാതികടി വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-

8 സജി മകന 45

9 വിൽസി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 58

2 അഭിലാഷ മകന 36

3 നീത ഇ ബി മകള 33

4 ഐശ്ര് മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ വർഗീസ ഭാര് 65

2 റിജ വർഗീസ മകന 32

3 റിന വർഗീസ മകന 30

28th December 2021Revenue Department18503
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2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മകൻ ഷാജി ചാേകാ 23 -04 -2019 ൽ 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:A3-7978/21 10-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജപൻ െക െവടികാവങൽ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപന വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് െപാനമ, െവടികാവങൽ, േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മകൾ

രജനി 6/ 7/ 2005 തീയതി മരണമടഞിടളതാണ, ടിയാളെട മാതാപിതാകൾ വർഷങൾക് 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:A3-11773/21 18-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േദവസ് വടേകകേനൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസഫ േജാസഫ, വടേകകേനൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

01-2015  -ല മരണെപടതായം പേരതെന ഭാര്  േതസ്ാമ േജാസഫ 11-06-2020  ൽ മരണമടഞേപായിടളതാണ

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചാേകാ ഭരതാവ 85

2 േഗസി േജാർജ മകള 57

3 ഷാൻറി മകള 53

4 സിൻസി െസബാസ്ൻ മകള 50

5 ഷിജി മകള 46

6 ഷിനി ബിജ മകള 44

7 വതമ (പേരതനായ മകൻ ഷാജി ചാേകായെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 53

8 ജിസി (പേരതനായ മകൻ ഷാജി ചാേകായെട മകൾ) പൗതി 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ ഭാര് 73

2 മിനി ഷാജി മകള 51

3 അജിത  രാജ (പേരത. മകളെട മകൻ) പൗതൻ 27

4 അഭിജിത് രാജ (പേരത. മകളെട മകൻ) പൗതൻ 24
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ േജാസഫ മകന 70

2 േമരി മാതയ മകള 66

3 േദവസ് േജാസഫ മകന 61

4 ലിസമ മകള 56

5 സാലി വിൻെസന് മകള 52

6 അഗസി േജാസഫ മകന 51
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-9500/21 05-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   വാതികടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ എൻ െജ  നീണകേനൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വാതികടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ടിഞ െസബാസ്ൻ , നീണകേനൽ , േബാധിപിച അേപക   വാതികടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതാണ   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:A3-9467/21 06-12-2021
 
  ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ നായർ  വാളിപാകൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടകി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പങജാകിയമ , വാളിപാകൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-1995 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന 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:എ3-9501/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  മറമണയിൽ  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആൻസമ ഭാര് 61

2 ടിഞ െസബാസ്ൻ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പങജാകിയമ ഭാര് 72

2 ശീേദവി മകള 54

3 മിനി ആനണി മകള 49

4 ബിന ഹരിദാസ മകള 42
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 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിയാർ

വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസബാസ്ൻ േജാസഫ , മറമണയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാഞിയാർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-7459/21 18-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   െകാനതടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി തങചൻ കറകയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ തങചൻ , കറകയിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

11-2013 -ല മരണെപടതായം, പേരതയെട  മകൻ ഷാജി 11-04-2005 മരണെപടിടളതാണ  പേരതകരെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ ഷാജിയെട ഭാര് േവെറ വിവാഹം

കഴിച താമസികന  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:A3-9444/21 18-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേതാസ  പൽപയിൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാനതടി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറ പേതാസ, പൽപയിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േജാസഫ ഭാര് 78

2 വതമ സണി മകള 55

3 െസബാസ്ൻ േജാസഫ മകന 52

4 േജാസകടി േജാസഫ മകന 50

5 ബിന മകള 47

6 സിനേമാൾ േജാസഫ മകള 46

7 െജയിംസ േജാസഫ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങചൻ ഭരതാവ 71

2 സേലാമി മകള 46

3 ലിസി മകള 43

4 സജിേമാൻ െക റി മകന 41

5 പജിത് ഷാജി (പേരതൻ ഷാജിയെട മകൻ ) പൗതൻ 17
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2008 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന മകൻ സണി ( വിവാഹിതൻ)06-02-1999 ലം പേരതെന മകൻ ഫിലിപ് (അവിവിവാഹിതൻ) 04-05-

2013 ലം മരണെപടിടളതാണ  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറ പേതാസ ഭാര് 86

2 സാറാമ േതാമസ മകള 68

3 േജാസ മകന 64

4 േജാളി മകള 50

5 കഞഞ് മകന 46

6 േമരി സണി (പേരതൻ സണിയെട ഭാര് ) മകെന ഭാര് 53

7 സൗമ് (പേരതൻ സണിയെട  മകൾ ) പൗതി 29
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Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-9016/21 06-12-2021
 
  ഇടകി താലകില   കഞികഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ വർകി  പളിയമാകൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില  പേരതനെറ ഭാര് േമരി പളിയമാകൽ േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-10-1998 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മകൻ േജാൺസൻ @ പാപചൻ 06  -02  -2011  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:A3-9509/21 06-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   ഉപേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി  എ വി   അരംകനംപറത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഉപേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷിജി ഷാജി , അരംകനംപറത്  , േബാധിപിച അേപക   ഉപേതാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 84

2 സാറാമ വർകി മകള 63

3 േജാസഫ പി വി മകന 62

4 ലിസി പി വി മകള 59

5 മറിയാമ േജാർജ മകള 57

6 ൈഷനമ പി വി മകള 42

7 എൽസി(മരണെപട മകൻ േജാൺസൻ @ പാപചൻ ൻെറ
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 48

8 സാം പി േജാൺസൻ (മരണെപട മകൻ േജാൺസൻ
@പാപചൻ ൻെറ മകൻ )

പൗതൻ 22

9 േജാബിൻ േജാൺസൻ(മരണെപട മകൻ േജാൺസൻ
@പാപചൻ ൻെറ മകൻ )

പൗതൻ 18
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നമര:എ3-9539/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എം കരണാകരൻ  െചമകേശരിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽകമാർ , െചമകേശരിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2020 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെന  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:A3-9508/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഉപേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലാലി  മരേതാലിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉപേതാട

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാസ കര്ാേകാസ , മരേതാലിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഉപേതാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷിജി ഷാജി ഭാര് 46

2 അശ്ിൻ ഷാജി മകന 25

3 അശ്ന് ഷാജി മകന 21

4 ലകിനന ഷാജി മകള 17

5 മറിയകടി മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 73

2 പഷ വിജയൻ മകള 58

3 സമ മകള 54

4 ഗീതാഞലി മകള 47

5 അനിൽകമാർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസ കര്ാേകാസ ഭരതാവ 63

2 മിനി മകള 37

3 മഞേമാൾ എം െജ മകള 35
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നമര:എ3-9540/21 06-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   െകാനതടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ കണ  കളതിങൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ െക െക കളതിങൽ, േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-

04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന  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:എ3-9541/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില  അയപൻേകാവിൽ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻദാസ  പതൻവീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അയപൻേകാവിൽ  വിേലജില  പേരതനെറ  ഭാര്  ഉഷ  േമാഹൻദാസ  പതൻവീടിൽ  ,േബാധിപിച  അേപക

അയപൻേകാവിൽ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-02-2021 -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:A3-6328/21 22-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരികടി മാതയ ഊഴികാട് എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തങമണി

വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ എബി മാതയ, ഊഴികാട്   ,  േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 72

2 സനിൽ െക െക മകന 46

3 സനിതേമാൾ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ േമാഹൻദാസ ഭാര് 49

2 നിധീഷ േമാഹൻദാസ മകന 29

3 നിഖിൽ േമാഹൻദാസ മകന 24

4 നിത് േമാഹൻദാസ മകള 17

5 ലകി രാമൻ മാതാവ 82
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മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന  മാതാവ മറിയകടി മാതയ 11/11/2000 ലം പിതാവ േതാമസ മാതയ 16/10/2010 ലം സേഹാദരൻ േതാമസ മാതയ

25/07/2020 ലം മരണെപടേപായിടളതാണ  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസിലി മാതയ സേഹാദരി 51

2 ലിൻസി മാതയ സേഹാദരി 50

3 എബി മാതയ സേഹാദരൻ 44
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-9801/21 06-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   വാതികടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി  ശങരൻ  കഴികളത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വാതികടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവൻ െക എസ , കഴികളത് , േബാധിപിച അേപക   വാതികടി വിേലജ

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

06-2015  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ വർഷങൾക് മമ് 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:എ3-10020/21 06-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില  അയപൻേകാവിൽ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സകമാരൻ  െക  എസ

്  കളതങൽ,ടിയാൻ  ഭാര്  വിജയമ  സകമാരൻ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അയപൻേകാവിൽ വിേലജില പേരതരെട മകൾ സ്പ

ബിനകമാർ ,നേലത് ,േബാധിപിച അേപക   അയപൻേകാവിൽ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി സകമാരൻ െക എസ കളതങൽ  20-03-2018 -

ലം,ടിയാൻ ഭാര് വിജയമ സകമാരൻ  20-05-2021-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:എ3-9980/21 06-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  െക േജാർജ  െതകംകരയിൽ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ശങരൻ ഭാര് 81

2 ശിവൻ െക എസ മകന 58

3 തങചൻ െക എസ മകന 54

4 ഷീല മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സ്പ ബിനകമാർ മകള 40
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാജൻ േജാർജ , െതകംകരയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-9979/21 06-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   തങമണി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന  അഗസിൻ  നലനിരേപൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തങമണി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അഗസിൻ വർകി , നലനിരേപൽ , േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ

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

07-2015  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-10011/21 06-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   കഞികഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിസിലി  േജാർജ  െവടകാടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാർജ , െവടകാടിൽ, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-12-2012 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാലി േജാർജ ഭാര് 60

2 സാജൻ േജാർജ മകന 36

3 സിജി േജാർജ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഗസിൻ വർകി ഭരതാവ 53

2 േഷായൽ അഗസിൻ മകള 21

3 േസാന അഗസിൻ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:A3-10071/21 06-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   കാഞിയാർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻപിള  െചമാലയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാഞിയാർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ സി െക , െചമാലയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാഞിയാർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന 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. 

 

1 േജാർജ ഭരതാവ 70

2 െസബാസ്ൻ മകന 50

3 േപാൾ വി ജി മകന 47

4 േമരി േജാർജ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിണി കഞൻപിള ഭാര് 66

2 രാേജഷ സി െക മകന 43

3 രാജി സഭാഷ മകള 40

28th December 2021Revenue Department18515
____________________________________________________________________________________________________________________________

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


		2021-12-28T15:57:58+0530
	Salim A




