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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7179/21 12-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി എബഹാം െതാടിയിൽ എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലസിയാമ ആനണി     , െതാടിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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:എ3-7180/21 12-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ േതാമസ  െകാലാറ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപന

വിേലജില   പേരതയെട മകന േടാമി  ,  െകാലാറ, േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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:എ3-7148/21 15-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലസിയാമ ആനണി ഭാര് 60

2 ഷിേജാ ആനണി മകന 41

3 ആൽവിൻ ആനണി മകന 39

4 റിനേമാൾ ആനണി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ േതാമസ ഭരതാവ 65

2 വർഗീസ േതാമസ മകന 61

3 ൈഷനി വിൽസൺ മകള 49

4 േടാമി മകന 56
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 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െജ േദവസ് അമാട്  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ േദവസ്, അമാട് , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

03-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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:എ3-10070/21 17-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി േജാസഫ  കമിടിയാംമാക

ൽ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസ, കമിടിയാംമാകൽ, േബാധിപിച അേപക

തങമണി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-1995  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:എ3-7371/21 17-11-2021
 
  ഇടകി  താലകില    െകാനതടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഉണികഷൻ  നായർ

െകാലാർമാലിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല ഉണി , െകാലാർമാലിയിൽ,

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

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േദവസ് ഭാര് 73

2 രജിത േദവസ് മകള 45

3 പവീൺ േദവസ് മകന 43

4 ആതിര സാബ മകള 39

5 മീര േറാസ െസബാസ്ൻ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ഭാര് 66

2 േജാസ മകന 49

3 മിനി മകള 47

4 ബിജി മകള 45
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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 ഷീല ഉണി ഭാര് 54

2 മഞഷ െക യ മകള 28

3 അരൺകമാർ െക യ മകന 26
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-10654/21 22-11-2021
 
  ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ യ െക ഉേളാപിളിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടകി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിതേമാൾ റി ആർ , ഉേളാപിളിൽ , േബാധിപിച അേപക

 ഇടകി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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 െചലമ കഷൻ മാതാവ 81

2 സനിതേമാൾ റി ആർ ഭാര് 45

3 അനനകഷൻ സനിൽ മകന 15

4 അനഗഹ സനിൽ മകന 6

23th November 2021Revenue Department13459
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

 
NOTICE

 
നമര:എ3-10326/21 22-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   അയപേങാവില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ മാതയ പാറെതേകതിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയപേങാവില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൽസമ േജകബ , എൽസമ േജകബ, േബാധിപിച

അേപക   അയപേങാവില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:എ3-10638/21 22-11-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവിര ൈപലി @ അബാഹം ൈപലി

കരിമനയൽ @ കരിമനകൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േനാബി അബാഹം, കരിമനയൽ @

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 എൽസമ േജകബ ഭാര് 55

2 അജിറ എലിസബത് േജകബ മകള 32

3 അജിത മാതയ േജകബ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 66

2 സാലിേമാൾ മകള 49

3 േജാേമാൻ മകന 45

4 േനാബി അബാഹം മകന 47
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നമര:എ 3 -7044/ 2021 29-10-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില മനിയറ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക തങപൻ

െപാടംപാകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന തങപൻ , , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-07-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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:എ 3 -7339/ 2021 29-10-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ മാതയ  പാറേതാട കരയി

ൽ പതകളതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസി േജാൺ , , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-07-2016  -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:എ 3 -6471/ 2021 29-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന തങപൻ ഭാര് 63

2 അനീഷ പി റി മകന 36

3 ആദർശ പി റി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി േജാൺ ഭാര് 62

2 േറാണി േജാൺ മകന 39

3 േസാണി േജാൺ മകന 38

4 ലിബിേമാൾ േജാൺ മകള 36

5 ജിൻസ േജാൺ മകന 28

23th November 2021Revenue Department13461
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 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ എൻ കഷണൻകടി  കമിളികണം

കരയിൽ ഓലിയാനികൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ ഒ െക , , േബാധിപിച

അേപക   െകാനതടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2012 -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:എ 3 -6457/ 2021 29-10-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ േജാസ  താനികണം കരയി

ൽ  കിഴേകപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടകി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന , , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-01-2021  -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. 

 
നമര:എ 3 -6977 A/2021 27-10-2021
 
 ഇടകി താലകില   വാതികടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േജാസഫ  പടമഖം കരയി

ൽ വടയാറ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാതികടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ , , േബാധിപിച അേപക   വാതികടി വിേലജ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി ഭാര് 74

2 രാധാമണി മകള 53

3 പഷ ലാല മകള 54

4 മേനാജ ഒ െക മകന 52

5 ൈബജ ഒ െക മകന 49

6 ബിസി േറായി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 43

2 സൺബിൻ മകന 18

3 േജാസ മകള 17

4 കിസി മകന 06
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01-2007  -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 േതസ്ാമ ഭാര് 74

2 െബനി േജാസഫ മകന 56

3 േതാമസ േജാസഫ മകന 55

4 മിനി ൈമകിൾ മകള 52

5 ബിേനായി േജാസഫ മകന 44

6 ബിൻസി േജാേമാൻ മകള 41

7 േടാംസി സിജ മകള 38

23th November 2021Revenue Department13463
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