
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 39

െചാവ, 2021  ഒകേടാബര  05

Tuesday, 05th October 2021

1197 കനി 19

19th Kanni 1197

1943 ആശ്ിനം 13

13th Aswina 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ1-8725/2021 03-09-2021
 
    െതാടപഴ താലകില   െവളിയമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റബൻ െക െസബാസ്ൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയമറം വിേലജില   ഡിജി പി േജാർജ

കാവങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവളിയമറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2020 -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. 

നമര:എഫ1-8813/2021 03-09-2021
 
   െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലകസാണർ പി ഇ   എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിമണര വിേലജില   േമാഹന പി മാതയ  പറമറത് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2019 -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. 

നമര:എഫ1-8883/2021 03-09-2021
 
    െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ വി പി   എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡിജി പി േജാർജ ഭാര് 43

2 ആകാശ െക ആർ മകന 17

3 ആദിത് െക ആർ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹന പി മാതയ ഭാര് 72

2 ബിന അലകസ മകന 48

3 അന അലകസ മകന 41
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അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   അഖിൽ വി രാജ  വേളാം കേലൽ

വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    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. 

നമര:എഫ1-6839/2021 03-09-2021
 
   െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി േജാർജ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിമണര വിേലജില   ഫിേലാമിന േജാർജ  അകകാട് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2020 -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. 

നമര:എഫ1-9205/2021 10-09-2021
 
    െതാടപഴ  താലകില   െതാടപഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  െക  ഗീത   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   ആർ കഷപിള  ലക്മികഷണ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി കിളിയൻ അമ 72

2 കമാരി രാജ ഭാര് 51

3 അഖിൽ വി രാജ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന േജാർജ ഭാര് 61

2 ആൽവിൻ േജാർജ മകന 34

3 അമ േജാർജ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ കഷണപിള ഭരതാവ 63

2 മീര ജി മകള 33

3 െക േസതമാധവൻ മകന 28
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   പേരതയെട 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. 

05th October 2021Revenue Department7991
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