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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ 7 -9889 / 2021 22-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരികനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ പീതാംബരൻ  കാവതിയാ

ം കേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരികനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി ജി ഭാർഗവി , , േബാധിപിച അേപക   കരികനം 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 മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ ൭ 9834 / 2021 20-09-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   കയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ എന ശശി  കേനൽ

പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കയതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത ശശിധരൻ , , േബാധിപിച അേപക   കയതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-03-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി േജാസഫ മകള 51

2 ഷാനി േറായി മകള 49

3 ബിേജായ മാതയ മകന 45

4 അജിത മാതയ മകന 40

5 േസാണിയാ മാതയ മകള 37

6 വി ജി ഭാർഗവി ഭാര് 74

7 ചനേലഖ മകള 43

8 മേകഷ ശങർ പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത ശശിധരൻ ഭാര് 49

2 അഭിജിത് െക'എസ മകന 28
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ 7 -9777 / 2021 18-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില  മടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം ചാേകാ  െകാറംേകാടിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആലീസ ചാേകാ , , േബാധിപിച അേപക   മടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ 7 9826 / 2021 20-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   അരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജി പി എൻ  പാലകേനൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിമല അജി , , േബാധിപിച അേപക   അരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-10-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാവ 26 -10 -2016 -ൽ മരണെപടിടളതാണ . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ 7-8668 / 2021 20-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഇലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാനവൽ എ എം ,ഭാര് കഞമ

മാനവൽ  ആലപാട്  വീടിൽ   എനയാളകളെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇലപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഏലിയാമ എം എ , ,  േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ ചാേകാ ഭാര് 59

2 േജാബി െക ചാേകാ മകന 38

3 േനാബി െക ചാേകാ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല അജി ഭാര് 50
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2007 -ലം ഭാര് കഞമ മാനവൽ 28 -11  -2012 -ലം മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 മകള 57

2 േഷർളി മകള 55
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