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Idukki District

 
Devikulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-7885/2021 29-10-2021
 
  േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഗസിൻ  കളരിയൽ വീട, 20 മറി

ൈലസൻസ, മനാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മനാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിേജാ െക

അഗസിൻ    േബാധിപിച അേപക   മനാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2012 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ അഗസിൻ ഭാര് 68

2 ജിേജാ െക അഗസിൻ മകന 49

3 കമൻറ െക അഗസിൻ മകന 43

4 േജാസ െക അഗസിൻ മകന 40
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Idukki District

 
Devikulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3 -7047/2021 29-10-2021
 
  േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരേകശൻ  സേനാഷ േകാേടജ

െസറിൽെമന് േകാളനി  മനാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾകം  മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തിലകവതി എം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിലകവതി എം ഭാര് 42

2 നാഗ സേനാഷ കമാർ മരേകശൻ മകന 18
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Idukki District

 
Devikulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3-7049/2021 29-10-2021
 
 േദവികളം താലകില   വടവട വിേലജില വടവട ഗാമ പഞായതിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗേണശൻ,

േകാവിൂർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ  മകന സദാശിവം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ, ഭാര് വളിയമാൾ എനിവർ

ജീവിചിരിപില. 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:ജി3-7428/2021 29-10-2021
 
 േദവികളം താലകില   KDH വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േദവികളം എേസറ് മിഡിൽ ഡിവിഷൻ കടമ,

 എനവരെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

08-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ,  ഭർതാവ  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:ജി3-7961/2021 29-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദാശിവം മകന 43

2 രകമിണി മകള 40

3 അപർണ (മരണെപട മകൻ അൻപഴകൻെറ മകൾ) പൗതി 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക മകള 31

2 അനിൽകമാർ മകന 28

3 അബിത മകള 24
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 േദവികളം താലകില   മനാങണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ നായർ,  വാണിയപിളി

ൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന വസനകമാർ വി സി േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2010  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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:ജി3-7429/2021 29-10-2021
 
 േദവികളം താലകില   KDH വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ചിട പരമശിവൻ,  ലാകാട എേസറ് ഫാകറ

ി ഡിവിഷൻ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ പരമശിവൻ  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    07-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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:ജി3-7764/2021 28-10-2021
 
  േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറപസ്ാമി,   നയ േകാളനി, മനാർ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  മരണാനനര  ആനകല്ങൾ  ലഭികനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  കമലം  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാർ വി സി മകന 55

2 ശീകല ഉണികഷൻ മകള 53

3 മിനിേമാൾ വി സി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പരമശിവൻ ഭരതാവ 63

2 വിജയകമാർ പി മകന 45
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നമര:ജി3-7765/2021 28-10-2021
 
  േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാടസ്ാമി,   നയ  േകാളനി,  മനാർ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  മരണാനനര  ആനകല്ങൾ  ലഭികനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായ  പേരതനെറ ഭാര് െഡയസി റാണി  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2019  -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:ജി3-7905/2021 29-10-2021
 
  േദവികളം  താലകില    KDH   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഗേണശൻ,   കണതികടിയിൽ,

ഇടമലകടിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന വരദൻ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്.  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 കമലം െക ഭാര് 61

2 വിജ മകന 38

3 െകവിന മകന 35

4 വിദ് െക മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഡയസി റാണി ഭാര് 53

2 എം േമാഹൻ മകന 29

3 എം മേനാജ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ ഭാര് 48

2 വരദൻ മകന 35

3 േമാഹനൻ മകന 31

4 ഗേണശ്രി മകള 29

5 രാഗിണി മകള 27

6 ആലമ മാതാവ 66
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നമര:ജി3-5004/2021 28-10-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാങണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി റി ഏലിയാസ,  വലിയപറമിൽ വീട

,  അടിമാലി  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന എൽേദാസ വി ഏലിയാസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരപില. 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 ഏലിയാമ ഏലിയാസ ഭാര് 66

2 ബിനി രഞിത് മകള 46

3 സിനി വി ഏലിയാസ മകള 44

4 തഷാര വി ഏലിയാസ മകള 42

5 എൽേദാസ വി ഏലിയാസ മകന 38
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NOTICE

 
നമര:ജി3-5899/ 2021 28-10-2021
 
 േദവികളം താലകില   മനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ഗണപതി , ഗേണഷ ഭവൻ ,എം ജ

ി േറാഡ ,മനാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മനാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന കമാർ ഗണപതി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ,ഭാര്  േനസമാൾ ഗണപതി

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 കമാർ ഗണപതി മകന 60

2 നിർമല പരമശിവൻ മകള 58

3 സേരനനാഥ എൻ ജി മകന 57

4 അൽേഫാൻസ     രാജൻ മരണെപട മകൻ രാജെൻറ ഭാര് 52

5 വിജയ രാജൻ      (മരണെപട മകൻ രാജെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 25
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