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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7624/21 30-11-2021
 
  ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻറണി േജാസഫ  ചരകാട്

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാഞിയാർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീഷ സി ആൻറണി, ചരകാട്, േബാധിപിച അേപക

കാഞിയാർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:എ3-7622/21 30-11-2021
 
  ഇടകി  താലകില   തങമണി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ ശങരൻ  െവടികാടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  ൈകമാറം  െചയനതിനായി   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി എസ ജയരാജൻ , െവടികാടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി ആനണി ഭാര് 65

2 അനീഷ സി ആൻറണി മകന 40

3 ആൽഫഡ സി ആനണി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാകി ഭാര് 82

2 വതമ മകള 59

3 ശാനമ മകള 57

4 വി എസ ജയരാജൻ മകന 54

5 ആരതി േഗാപി മകള 52

6 മണി മകന 49

7 ഉഷ മകള 46
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നമര:എ3-7177/21 01-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ  േകാനാട്  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിയാർ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല , േകാനാട് , േബാധിപിച അേപക   കാഞിയാർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021  -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. 

 

8 അനിജേമാൾ മകള 41

9 മഞ ബിേനായ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല ഭാര് 69

2 ബിജ െക സി മകന 48

3 അഭിലാഷ മകന 46

4 ബിന െക സി മകന 44

5 പീതി ഷാജി മകള 40
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-6009/21 13-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ പാപൻ  കണങരകേനൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ മകള വതമ നാരായണൻ , കണങരകേനൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ

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

08-2008  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് കഞിെപണ 11-07-2015 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതമ നാരായണൻ മകള 66

2 സേലാചന മകള 64
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7885/21 01-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറയിൽ വികാസ േജാൺസ  പാറയിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പി  എഫ  ആവശ്തിന  േഹാസിറലിൽ  ഹാജരാകനതിന   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ലാലി േജാണി ,

പാറയിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ പിതാവ പി െക േജാണി 06 /02

/2012 ൽ മരണെപടിടളതാണ  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:എ3-7890/21 01-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലികടി ആൻ്റണി  പളികൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾകായി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാനതടി വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാബി ആൻ്റണി , പളികൽ , േബാധിപിച അേപക

െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ  പിതാവ  ആൻ്റണി  േതാമ  24  /07  /2010  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാലി േജാണി മാതാവ 56

2 പാറയിൽ വിദ് േജാൺസ സേഹാദരി 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ പി എ മകന 55

2 േമാളി മകള 53

3 എൽസി മകള 51

4 െറജി ആൻ്റണി മകന 49

5 ൈഷനി േജാൺസൻ മകള 46

6 േജാൺസൺ ആൻ്റണി മകന 43
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നമര:എ3-9015/21 01-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ആർ തങപൻ  മനിയൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  ഭമി സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനമ തങപൻ , മനിയൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2002 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ 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:എ3-9124/21 01-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശകിേവൽ കറപയ  കാർതിക ഭവൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഹാലക്മി, കാർതിക ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ പിതാവ 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:എ3-9123/21 01-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ് ഔേസപ് (മതചൻ) വളനാമറതി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടകി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െപണമ , വളനാമറതിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021 -ല

7 േജാബി ആൻ്റണി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ തങപൻ ഭാര് 62

2 ജയകല ജയകമാർ മകള 42

3 െജയേമാൻ എം റി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹാലക്മി ഭാര് 41

2 ശിവ എസ െക മകന 27

3 പസാദ എസ െക മകന 26

4 പാർവതി കറപയ മാതാവ 71
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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:എ3-7982/21 01-12-2021
 
  ഇടകി  താലകില   െകാനതടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ വർഗീസ  ൈമപാൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ, ൈമപാൻ, േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2016 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-7891/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബഹാം മരിങയിൽ,ടിയാൻ ഭാര

യ  േതസ്   എനിവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാനതടി വിേലജില പേരതരെട  മകന േജാൺസൺ അബഹാം മരിങയിൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടി  അബഹാം  മരിങയിൽ  24-08-1998-ലം,ടിയാൻ ഭാര്  േതസ്18-04-2015-ലം  മരണെപടതായം

പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 െപണമ ഭാര് 64

2 സജി മാതയ മകന 42

3 സിേജാ മാതയ മകന 40

4 അജി േദവസ് മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 78

2 േമഴസി േതാമസ മകള 59

3 മിനി േജാർജ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അന േജാസഫ മകള 56

2 അബഹാം എം എ മകന 55
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3 ചാണി അബഹാം മകന 51

4 മാതയ അബഹാം മകന 52

5 ആലീസ േജാസഫ മകള 48

6 ബാബ അബഹാം മകന 46

7 േജാൺസൺ മകന 43

8 ഡാലിയ എം എ മകള 42
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