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Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
(1)

 
നമര:എഫ 1 9125 / 2021 06-09-2021
 
   െതാടപഴ താലകില   െവളിയമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ െക ബി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയമറം വിേലജില   രമ െക എ  കിഴേകേമാളത് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:എഫ 1 9021/ 2021 06-09-2021
 
    െതാടപഴ  താലകില    െതാടപഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അജി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െതാടപഴ വിേലജില   പമീള  അജി   െപലരാട്  വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി അമ 85

2 രമ െക എ ഭാര് 60

3 അേമാൽ െക രാജീവ മകന 29

4 അതൽ െക രാജീവ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ശങരപിള അമ 71

2 പമീള അജി ഭാര് 47

3 അഖിൽകമാർ പി എ മകന 27
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

 
നമര:എഫ 1 9120/ 2021 06-09-2021
 
   െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ േജാസഫ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണപറം വിേലജില   സിൻസ െക േജാൺസ  കുങൽ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 േമരി േജാൺ ഭാര് 70

2 ഷീന വർഗീസ മകള 51

3 ജിനി െക േജാൺ മകള 48

4 ൈനസ െക േജാൺ മകള 40

5 സിൻസ  െക േജാൺ മകന 38
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