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Idukki District

 
Devikulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -8644/2021 23-11-2021
 
  േദവികളം  താലകില   മറയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകൻ,  140,  പളനാട,  മറയർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മറയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മനിയമ േബാധിപിച അേപക   മറയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:ജി 3 -8642/2021 23-11-2021
 
  േദവികളം  താലകില   മറയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജ െക മണി,   മണി  ഭവൻ

, പതചിവയൽ, മറയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്

ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മറയര വിേലജില   പേരതയെട മകന

മേഹഷ  േബാധിപിച അേപക   മറയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ െക  മണി,

മാതാപിതാകൾ 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:ജി 3 -8087/2021 23-11-2021
 
 േദവികളം താലകില   കഞിതണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ സി എം,  ചകാംകേനൽ വീട,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മനിയമ ഭാര് 49

2 ശകനള മകള 28

3 സകന് മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹഷ എം മകന 42

2 മഞ എം മകള 37
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േമരിലാന്, എലകൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്

ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െബറി േതാമസ

േബാധിപിച അേപക   കഞിതണി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണസർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  29-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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:ജി 3 -8279/2021 23-11-2021
 
 േദവികളം താലകില  മനാങണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജ െക ബി,  േമേചരിയിൽ വീട,

ഇരനേറകർ,  മനാങണം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  മരണാനനര  ആനകല്ങൾ

ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട

സേഹാദരൻ സേനാഷ െക െക  േബാധിപിച അേപക   മനാങണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2016 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവ അജി  എം െക,  പിതാവ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െബറി  േതാമസ ഭാര് 44

2 ആൽഫി ബിജ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അതല് അജി മകള 16

2 അഭിനവ അജി മകന 9
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Idukki District

 
Devikulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-696/2021 23-11-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകല,  നലതണി എേസറ്, കലാർ ഫാകറ

ി ഡിവിഷൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഭാഗ്ലകി  േബാധിപിച അേപക   മനാര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-04-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ എനിവർ 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:ജി3-8788/2021 23-11-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരേകശൻ,  പാമൻമൈല ഡിവിഷൻ,

തലയാർ എേസറ്, തലയാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മനാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മണിേമഘല

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ 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:ജി3-8501/2021 23-11-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാങണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശകനള,  കറതികടി ൈടബൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാഗ്ലകി മകള 14

2 ഭരതകമാർ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണിേമഘല ഭാര് 44

2 നാഗലകി മകള 26

3 േവലൻ മകന 20

4 െസൽവം മാതാവ 71
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െസറിൻെമൻറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       മകന ആനനൻ കഷൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -ല

മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:ജി3-8682/2021 23-11-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാങണം വിേലജില പതാം ൈമൽ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭകമാർ,

പാറയൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാങണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക പഭകമാർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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:ജി3-8280/2021 23-11-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാങണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജി എം െക,  േമേചരിയിൽ വീട,

ഇരനേറകർ, മനാങണം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാങണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്ാ സേഹാദരൻ

സേനാഷ െക െക  േബാധിപിച അേപക   മനാങണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനനൻ കഷൻ മകന 60

2 െചമായി മകള 55

3 വിജയൻ മകന 53

4 ശശികമാർ മകന 50

5 അനിൽകമാർ മകന 48

6 ബിന മകള 45

7 ഓമന മകള 44

8 അരൺ മകന 42

9 കഷൻ ചനൻ ഭരതാവ 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക പഭകമാർ ഭാര് 52

2 ആരതി പഭ മകള 28

3 അഖിൽകമാർ പി മകന 26
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വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് ശീജ െക

ബി , മാതാപിതാകൾ 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:ജി3-8438/2021 23-11-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാങണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലികടി േജാൺ, എംബയിൽ വീട,

ഒഴവതടം,  വാളറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആനകല്ങൾ  ലഭികനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാങണം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാൺ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അതല് അജി മകള 16

2 അഭിനവ അജി മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാൺ ഭരതാവ 85

2 േജാൺസൺ മകന 50
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