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NOTICE

 
നമര:F1-13405/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഉടമനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചപിളള മകന ദാേമാദരന

കാവംതടതില വീടഉടമനര പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉടമനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ െക , കാവംതടതില വീട

ഉടമനര പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഉടമനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ മാതാപിതാകള മനപിനാെലയം

ഭാര് മാധവി 31/5/2006 ലം മരണെപടിടളളതാണ 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:F1-13412/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈനനാര എം എസ മണകണതില

  വീടെതാടപഴ  ഈസ്  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹംസ എം എന, മണകണതില വീട

െതാടപഴ ഈസ് പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ മാതാപിതാകള

മരണെപടിടളളതാണ 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 േശാഭന സകമാരന മകള 59

2 വത മകള 57

3 മധ െക മകന 55

4 മിനി റി ഡി മകള 53

5 ബിജ െക മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 68

2 നിസാേമാള അഷറഫ മകള 47

3 ഹസീന എം എന മകള 45
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നമര:F1-13657/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   പറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപന െനലിയതറയില വീടകണിഞ

ഞി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി അയപന, െനലിയതറയില വീടകണിഞി പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ മാതാപിതാകള മരണെപടിടളളതാണ

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:F1-13634/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   േകാടികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ പി െജ പലപറമില  വീട

പടിഞാേറ  േകാടികളം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിന േജാസ, പലപറമില  വീട

പടിഞാേറ േകാടികളം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   േകാടികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:F1-13685/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   പറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലകാണര പി െജ പാറടിയില വീട

വടകംമറി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േഷരളി  അലകാണര, പാറടിയില വീടവടകംമറി  പി  ഒ,

4 ഷഹനാസ എം എന മകള 43

5 ഹംസ എം എന മകന 42

6 ഷാബന മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി അയപന ഭാര് 59

2 അനില  എന എ മകന 40

3 അമിളി എന എ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലസ േജാസ ഭാര് 55

2 വിന േജാസ മകന 25

3 അന േജാസ മകള 22
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േബാധിപിച അേപക   പറപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021 -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:F1-13564/21 27-11-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില    കമാരമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഇബാഹിം  സി  മഹമദ

താഴതപറമില വീടെപരമിളളിചിറ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹാജറ മഹമദ, താഴതപറമില വീട

െപരമിളളിചിറ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   കമാരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-1988  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ മാതാപിതാകള

മരണെപടേപായിടളളതാണ 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:F1-13396/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസപ് മകന േതാമസ (െതാമചന

) മണനകാവില വീടെതാമനകത്  പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിനീഷ േതാമസ, മണനകാവില വീട

െതാമനകത്  പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   വണപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 േഷരളി അലകാണര ഭാര് 52

2 അനപ  പി  അലകാണര മകന 26

3 ആനന  അലകാണര മകള 25

4 അമത അലകാണര മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാജറ മഹമദ ഭാര് 56

2 സീന റി എം മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:F1-13374/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െവളിയാമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ േതാമസ െവടത് വീട

െവളളിയാമറം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളിയാമറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി മാതയ, െവടത് വീടെവളളിയാമറം പി ഒ, േബാധിപിച

അേപക   െവളിയാമറം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2005 -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:F1-13328/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി രാമചനന കണതിനകര

വീടെതാടപഴ  ഈസ്  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി ഇ െക, കണതിനകര വീട

െതാടപഴ ഈസ് പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പരാതൻ്െറ മാതാപിതാകള

മരണെപടിടളളതാണ 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. 

 

1 ചിനമ േതാമസ ഭാര് 66

2 ബിജിേമാള േതാമസ മകള 45

3 ബിനേമാള േതാമസ മകള 42

4 ബിനീഷ േതാമസ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി മാതയ ഭാര് 58

2 േടാം മാതയ മകന 26

3 അലേഫാനസ  മാതയ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഇ െക ഭാര് 56

2 രാഹല െക ആര മകന 35

3 രാധേമാള െക ആര മകള 33

4 രാജീവ കമാര െക ആര മകന 31
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:F1-13538/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െനയേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി വിശ്നാഥന മാനാകഴിയില

വീട,  െനയേശരി  പി  ഒ  ഭാര്  ടിയില  പി  എ  ഓമന  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയേശരി  വിേലജില   പേരതരെട മകന ഓംനാഥ,

മാനാകഴിയില വീടെനയേശരി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െനയേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി എം പി വിശ്നാഥന മാനാകഴിയില വീട 29-10-

2021  തീയതിയിലം   ഭാര്  ടിയില പി  എ ഓമന 18/04/2018  തീയതിയിലം  മരണെപടതായം  പേരതരെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരപില

 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:F1-11008/21 04-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനവരമ പതീക വീടഇടെവട

ടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് താരാറാണി, പതീക വീടഇടെവടി, േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട വിേലജ

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

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെനറ മാതാപിതാകള മരണെപടിടളളതാണ  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:F1-13819/21 03-12-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില    െതാടപഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഏലികടി  േജാസഫ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓംനാഥ   എം വി മകന 31

2 രമ്ാകമാരി എം വി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താരാറാണി ഭാര് 56

2 പതാപ വരമ പി മകന 35

3 പഭല വരമ മകന 22
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കാഞിരംപാറയില വീടപി &  റി ക്ാരേടഴിന സമീപംെതാടപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന െടായിന േജാസ,

കാഞിരംപാറയില വീടപി &  റി ക്ാരേടഴിന സമീപംെതാടപഴ, േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭരതാവ െക സി േജാസ  31/5/2002 ല മരണെപടിടളളതാണ 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:F1-7074/21 03-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ പി ആര പീടികപറമില

വീടകരിമണര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിമണര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധികഷ സേനാഷ, പീടികപറമില വീടഉടമനര പിഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:F1-13820/21 03-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ അഗസിന കളപരയില

വീടെവങുര പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവ

കാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജാസി േതാമസ, കളപരയില വീടെവങുര പി

ഒ, േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസൈഫന സിറിള മകള 60

2 െജസി  േജാസ മകള 58

3 െടായിന േജാസ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി മാതാവ 69

2 ഷീജ സേനാഷ ഭാര് 38

3 സധികഷ സേനാഷ മകന 19

4 കഷേവണി സേനാഷ മകള 14
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:F1-13702/21 03-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷ ചനന പാലകഴിയില  വീട

വണപറം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന പീറര, െപരമറതില (പാലകഴിയില) വീടവണപറം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:F7-13985/2021 04-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിങനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിനസ പി ജി പയറകാലായില വീട,

കരിങനം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിങനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീജ സി ആര, പയറകാലായില വീട, കരിങനം പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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 േജാസി േതാമസ ഭാര് 60

2 െകവിന േതാമസ മകന 32

3 റിയ േതാമസ മകള 27

4 റീമ ആനി േതാമസ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന പീറര ഭാര് 30

2 അനൗഷ മകള 10

3 അനാമിയ മകള 5

4 അബിേയല മകന 8

5 ശ്ാമള മാതാവ 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:F7-9889/2021 22-09-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില    കരിങനം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  എസ  പീതാംബരന

കാവതിയാംകേനല വീട, കരിങനം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിങനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി ജി ഭാരഗവി, കാവതിയാംകേനല വീട,

കരിങനം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   കരിങനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകള

മരണെപടിടളതാണ 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. 

 

1 രതവലി എന എസ മാതാവ 70

2 റീജ സി ആര ഭാര് 37

3 അഭിനവ പി ജി മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ജി ഭാരഗവി ഭാര് 74

2 ചനേലഖ പി മകള 43

3 മേകഷ ശങര പി മകന 40
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:F1-12814/21 18-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കമാരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരന നായര േകായികല

വീടഏഴൂര  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവ

കാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീവ െക  മതലേപര, േകായികല വീടഏഴൂ

ര പി  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   കമാരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെനറ    മാതാപിതാകള

മരണെപടിടളളതാണ 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:F1-13172/21 20-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   പറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി രാജമ ചീരെകാമില വീട

വഴിതല പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകളായ  ബിജ, ബിന സീമ ചീരെകാമില വീടവഴിതല പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ രതവലിയമ ഭാര് 76

2 സേനാഷ െക മകന 53

3 സമീര െക മകന 51

4 സജീവ െക മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി െക ചനേശഖരന ഭരതാവ 84

2 ബിജ ചനേശഖരന മകന 54

3 ബിന രാജീവ മകള 51

4 സീമ ചനേശഖരന മകള 47
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നമര:F1-14407/20 10-11-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില    ഉടമനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നബീസ  സൈലമാന

കളപരപതനവീടില ഉടമനര പ ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉടമനര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജി പി എസ, കളപരപതനവീടില 

ഉടമനര പ ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഉടമനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ 17/4/1996 ലം ഒര

മകനായ സലിം പി എസ 26/7/1996 ലം മാതാപിതാകള മനപിനാെലയം മരണെപടിടളളതാണ 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 നസിം പി എസ മകള 64

2 ൈഷല പി എസ മകള 60

3 ൈഷനി പി എസ മകള 52

4 ഷാജി പി എസ മകന 50

5 അജിംസ പി എസ മകന 47

14th December 2021Revenue Department16771
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