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NOTICE

 
നമര:എ3-9728/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ നാരായണൻ  തകിടിയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില  പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ വാസ തകിടിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-12-2020 -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:A3-9724/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമകിൾ ഫാൻസിസ  കണനാടതറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലൗലി ൈമകിൾ , കണനാടതറ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2019 -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:A3-9542/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി റി േജാസഫ  വാലേമൽ  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ വാസ ഭാര് 78

2 സജി റി വി മകന 57

3 ഷാജിേമാൻ റി വി മകന 54

4 െറജിേമാൻ റി വി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലൗലി ൈമകിൾ ഭാര് 53

2 മിൽഡ മരിയ ൈമകിൾ മകള 27

3 ഇമൽഡ മരിയ ൈമകിൾ മകള 22
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അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടകി വിേലജില

പേരതനെറ മകന പയസ േജാസഫ , വാലേമൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2021 -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:എ3-9730/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ േദവസ്   പനപാകൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ വർഗീസ , പനപാകൽ , േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

10-2020 -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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-10273/21 06-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   ഇടകി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േദവസ്  പടിഞാറയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടകി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിേജാേമാൻ േതാമസ , പടിഞാറയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടകി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

03-2021 -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 െസലിൻ േജാസഫ ഭാര് 72

2 പയസ േജാസഫ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ വർഗീസ ഭാര് 71

2 മായ @ ആൻസി മകള 48

3 മഞ മകള 44

4 മേനാജ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എ3-7574/21 09-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബാഹം േതാമസ  െകാചനിരേപൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശാനമ  പീറർ , െകാചനിരേപൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   04-10-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് ചിനമ അബാഹം 17-02-2019 ലം പേരതെന മകൾ  സാറാമ 19-

10-2018 ലം 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:എ3-7620/21 09-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േതാമസ  വടേകകറ്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാൺസൺ വി േതാമസ , വടേകകറ് , േബാധിപിച അേപക   തങമണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   04-09-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  മകൾ സാനി 22-06-1997 ൽ മരണമടഞിടളതാണ  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. 

1 അൽേഫാൻസ േതാമസ ഭാര് 69

2 ജിജിേമാൾ േതാമസ മകള 43

3 ജിനിേമാൾ േതാമസ മകള 41

4 ജിേജാേമാൻ േതാമസ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ  പീറർ മകള 69

2 േസാണിയ മർേകാസ (പേരതയായ മകൾ സാറാമയെട
മകൾ )

പൗതി 45

3 സജ മർേകാസ (പേരതയായ മകൾ സാറാമയെട മകൾ ) പൗതി 43

4 സൗമ് മർേകാസ (പേരതയായ മകൾ സാറാമയെട മകൾ ) പൗതി 33

5 മർേകാസ (പേരതയായ മകൾ സാറാമയെട ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 72

2 ഷാജ മകന 53

3 െബനി മകന 51

4 ബിജ മകന 49

5 ബിന മകന 45
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നമര:എ3-7888/21 09-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ  ഒറപാകൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങമണി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമതി പഭാകരൻ , ഒറപാകൽ , േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2018 -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. 

 

6 േജാൺസൺ വി േതാമസ മകന 40

7 േറായി (പേരതയായ മകൾ സാനിയെട ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 53

8 െചൽസിയ (പേരതയായ മകൾ സാനിയെട മകൾ ) പൗതി 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമതി പഭാകരൻ ഭാര് 65

2 സനിത മകള 46

3 സരിത െക പി മകള 44

4 സബിത മകള 41

21st December 2021Revenue Department17403
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-11495/21 10-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   അയപൻേകാവിൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി േദവസ് കഴിേതാട്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അയപൻേകാവിൽ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിേനാജ വർകി, കഴിേതാട്, േബാധിപിച അേപക

അയപൻേകാവിൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ േനരെത മരണെപട് േപായതാണ,

ടിയാന മറ് വിവാഹ ബനങേളാ മകേളാ ഇലാതതമാണ 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:A3-11516/21 10-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ വി ജി വണർകേനൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങമണി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന , വണർകേനൽ, േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ടിയാെന മാതാപിതാകൾ മൻേപ 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി വർകി ഭാര് 70

2 ൈഷനി ഷാജി മകള 49

3 ഷിജ വർകി മകന 46

4 േഷാജി വർകി മകന 45

5 ഷിേനാജി വർകി മകന 41

6 ഷാർമി സജി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 52

2 അഖിൽ മകന 30

3 അശ്ിൻ മകന 26
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നമര:A3-11604/21 10-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ എം എസ്  മതിലകത് എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപന

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമതി , മതിലകത് , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ടിയാെന മാതാപിതാകൾ മൻേപ 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:A3-11735/21 11-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷമാർ പി െക പടിഞാെറമഠതി

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിനേമാൾ  പി എൻ, പടിഞാെറമഠതിൽ, േബാധിപിച അേപക   തങമണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   04-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-111758/21 13-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ ചാേകാ  കരിശങൽ എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങമണി

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജസിൻ േജാർജ , കരിശങൽ , േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമതി ഭാര് 57

2 പഭ ബാബ മകള 38

3 പിയ ബാബ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന േമാൾ പി എൻ ഭാര് 46

2 സചിൻ പി എസ മകന 23

3 സായജ പി എസ മകന 19

4 സേലാചന മാതാവ 76
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ടിയാെന മാതാപിതാകൾ മൻേപ 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:A3-11767/21 13-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ഇ മാധവൻ  ചിറടികേലൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീർ സി എം , ചിറടികേലൽ, േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ

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

03-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരികനിലാതതമാണ  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:A3-11774/21 13-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ് േജാസഫ േകാണികൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി, േകാണികൽ, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതമാണ  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 അനമ േജാർജ ഭാര് 76

2 സിജി േജാർജ മകള 52

3 രാജ േജാർജ മകന 50

4 ജസിൻ േജാർജ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ മാധവൻ ഭാര് 71

2 ബിജ പഷാംഗദൻ മകള 51

3 രഞിനി സി എം മകള 46

4 സധീർ സി എം മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 63
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നമര:A3-11496/21 13-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി കനംപരയിടതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ െക െക , കനംപരയിടതിൽ, േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   22-12-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതമാണ  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:A3-11935/21 13-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരകറപ് പി ജി  പതൻവീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാഞിയാർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ എസ, പതൻവീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   കാഞിയാർ വിേലജ

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

11-2021 -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. 

 

2 േറായി േജാസഫ മകന 44

3 റിൻസി ലിജ മകള 42

4 പിൻസ െക െജ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന സജീവൻ മകള 60

2 ശശി കമാരൻ മകന 56

3 ജയൻ െക െക മകന 54

4 സമ സേരഷ മകള 52

5 സേരഷ കമാരൻ മകന 49

6 സേലാചന െക െക മകള 47

7 സനിൽ െകെക മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എസ ഭാര് 54

2 നന മരളി മകന 22

3 നവ് മരളി മകള 20
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NOTICE

 
നമര:A3-10949/21 07-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഡി സീഫൻ  പതവീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനിയമ സീഫൻ , പതവീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ

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

11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതന മറ് വിവാഹബനങേളാ മകേളാ ഇലാതതം പേരതെന മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരികനിലാതതമാണ  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:A3-11751/21 17-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ മാടതാനിയിൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിയാർ

വിേലജില   പേരതനെറ മകന അേപം എം വി , മാടതാനിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാഞിയാർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-1981 -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:എ3-11930/21 20-12-2021
 
 ഇടകി താലകില   െകാനതടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഐ േജാൺ  കപിലാനികൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനിയമ സീഫൻ ഭാര് 54

2 െഡനിസ സീഫൻ മകന 26

3 െഡലികസ സീഫൻ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അേപം എം വി മകന 58

2 സാലികടി മകള 52
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െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക െജ ഐസക് , കപിലാനികൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   19-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് േമരി േജാൺ 22-09-2002 ലം, മകൾ ഏലിയാമ 21-05-2005 ലം, ടി

ഏലിയാമയെട ഭർതാവ പി ഐ േജാൺ 17-06-2021 ലം 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ േജാൺ മകന 71

2 െക െജ ഐസക് മകന 60

3 സാറാമ ഫാൻസിസ മകള 56

4 േഗസിേമാൾ മകള 53

5 േറാസമ  സനിൽ മകള 49

6 ജിബിൻ േജാൺ പി (മരണെപട മകൾ ഏലിയാമയെട മകൻ ) പൗതൻ 33
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