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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-2593/22 06-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ കമിടിയാംമാകൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങമണി

വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാേമാൻ േജാസഫ, കമിടിയാംമാകൽ, േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

03-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-2587/22 06-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ േജാൺ തണിയിൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങമണി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആൻസി, തണിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-11-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ മേമ 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. 

 
നമര:A3-2583/22 06-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസഫ ഭാര് 61

2 ജിന േജാസഫ മകള 33

3 േജാേമാൻ േജാസഫ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആൻസി ഭാര് 51

2 അഞ മകള 29

3 അജിേമാൾ മകള 28

4 അമൽ മകന 24
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 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ േജാസഫ മതിേയടതകഴിയിൽ

,  ഏലികടി  മതിേയടതകഴിയിൽ  എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിയാർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന െജയിംസ മാതയ, മതിേയടതകഴിയിൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2016 -ലം ഭാര് ഏലികടി 11-11-2021 ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട

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:A3-2581/22 06-02-2022
 
  ഇടകി  താലകില   െകാനതടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ കഞൻ ഇലയാട്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാനതടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ േസാമൻ, ഇലയാട് , േബാധിപിച അേപക   െകാനതടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

01-2022  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ മേമ 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 െജയിംസ മാതയ മകന 56

2 േജാസഫ മാതയ മകന 63

3 േമരികടി മകള 57

4 എബഹാം മകന 60

5 േമാളി െജയിംസ മകള 48

6 ജാൻസി േജായി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ േസാമൻ ഭാര് 59

2 സിത അനിൽകമാർ മകള 41

3 സീന േസാമൻ മകള 39

4 സജിത േസാമൻ മകള 36

5 സനീപ േസാമൻ മകന 35

15th February 2022Revenue Department5641
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Idukki District

 
Idukki Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-2580/22 06-02-2022
 
  ഇടകി  താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ആനണി േവർകഴിയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തങമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന  േജാബിൻസ േജാസ, േവർകഴിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-2740/22 10-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന വിജയൻ െചമൻപരയിടതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വിജയൻ സി ആർ, െചമൻപരയിടതിൽ, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മകൻ അജീഷ സി  വി  10/11/2021  ൽ 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 ബീനാ േജാസഫ ഭാര് 46

2 േജാബിൻസ േജാസ മകന 26

3 േജാബിത  േജാസ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ സി ആർ ഭരതാവ 65

2 അേജഷ സി വി മകന 40

3 ബിൻസി മകള 38

4 ജിഷേമാൾ െക പി ( മരണെപട മകൻ അജീഷ സി വി യെട
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 30

5 ആദിേദവ( മരണെപട മകൻ അജീഷ സി വി യെട  മകൻ ) പൗതൻ 04

6 അകര (മരണെപട മകൻ അജീഷ സി വി യെട മകൾ ) പൗതി 02

5642 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:A3-2737/22 10-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജീഷ സി വി  െചമൻപരയിടതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിഷേമാൾ െക പി, െചമൻപരയിടതിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ശാന വിജയൻ 29/12/2021 ൽ മരണെപടിടളതം പിതാവ

ജീവിചിരപളതമാണ  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:A3-2837/22 11-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   തങമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ എം െജ  മണകൽ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങമണി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഷർളി , മണകൽ , േബാധിപിച അേപക   തങമണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2022  -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:A3-2857/22 11-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ വർഗീസ മറതിൽ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപന വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് േമരികടി  െജയിംസ, മറതിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിഷേമാൾ െക പി ഭാര് 30

2 ആദിേദവ മകന 04

3 അകര മകള 02

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഷർളി ഭാര് 49

2 നയൻ േജാസ മകള 17

3 നിബിൻ േജാസ മകന 12
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-2911/22 11-02-2022
 
  ഇടകി താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജാകി മാധവൻ  അഴികണിയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജൻ , അഴികണിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവ വർഷങൾക് മേമ 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. 

 
നമര:A3-2960/22 11-02-2022
 
  ഇടകി  താലകില   കടപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േജാസഫ കളപരയൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപന വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേനായ േതാമസ, കളപരയൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപന വിേലജ

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

12-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി െജയിംസ ഭാര് 52

2 ചിപിേമാൾ െജയിംസ മകള 25

3 േപാപിേമാൾ െജയിംസ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ മകന 52

2 സലി േഗാപി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േതാമസ ഭാര് 72

2 ബിേനായ േതാമസ മകന 47

3 ആൻസമ മകള 55

4 ൈലസമ േതാമസ മകള 52

5 േജായടി േതാമസ മകന 60
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നമര:A3-2971/22 11-02-2022
 
 ഇടകി താലകില   കാഞിയാർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാമ േതാമസ   കേരാടചിറയ

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാഞിയാർ വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാസഫ , കേരാടചിറയൽ  , േബാധിപിച അേപക   കാഞിയാർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

11-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ േതാമസ 25-11-2021  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 േജാസഫ മകന 57

2 അന @അനമ േതാമസ മകള 46

3 ഏലി @ ലീലാമ മകള 59

4 െസബാസ്ൻ മകന 53
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തി  പര ം 

 

എ3-10326/21            തിയതി: 10/02/2022 
  

 

 

 

2021 നവംബറ് 23 തിയതിയിെല േകരള ഗസ ് ന ർ 46 (വാ ം 10, പാ ് 3) 
ക ീഷണേറ ് ഓഫ് ലാ റ് റവ ു വിഭാഗ ി  േപജ് 13460  

സി ികരി  േമ  ന  പര ി  മാതാപിതാ  ജീവി ിരി ി  
എ തി  േശഷം പേരത െറ മക  അനീ  അ  േജ ബ് അവിവാഹിത 
12/08/2014 തിയതിയി  മരണമട ി താണ് എ ് ിേ ് 
വായിേ താണ്   

 

 

                                                            (ഒ ്) 

                                                        തഹസി ദാ    

താ ് ഓഫീസ്, 

   ഇ ി 
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