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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ1-11082/2021 18-10-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ  മകൻ ബഷീർ െക എച്

കപേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന നറദീൻ േബാധിപിച അേപക   വണപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-07-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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:എഫ1-11092/2021 18-10-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   പറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജേയാൻ  വീടിയാങൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് സിജിേമാൾ േജാൺ േബാധിപിച അേപക   പറപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:എഫ1-11483/2021 23-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 53

2 ഷാഹൽ ഹമീദ മകന 31

3 നൗഫൽ െക ബി മകന 28

4 നറദീൻ െക ബി മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിജിേമാൾ േജാൺ ഭാര് 43

2 ലീവിയ െജയിൻ മകള 15

3 ലിയാൻ േറാസ െജയിൻ മകള 13

4 ഒലിവർ േജാർജ് െജയിൻ മകന 7
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 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി അമ  ഓലയതിൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പേരതയെട മകന ദിവാകരൻ നായർ േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    26-03-2002-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവ നാരായണൻ നായർ 21-1-1992-ലം ഒര മകനായ പരേമശ്രൻ നായർ അവിവാഹിതനായിരിെക 27-3-1965-ലം

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. 

 
നമര:എഫ1-11011/2021 18-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവിരാചൻ േജാർജ്  പാപാടിയി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പിയ അവിരാചൻ  േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021-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 ദിവാകരൻ നായർ മകന 69

2 സരസ്തി അമ മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ അവിരാചൻ ഭാര് 50

2 അകയ എ പാപാടി മകന 29

3 അലൻ എ പാപാടി മകന 25
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ1-8723/2021 12-10-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില   െതാടപഴ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ മകൻ

പരേമശ്രൻ നായർ  ഓലയതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ദിവാകരൻ നായർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-1965  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന   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:എഫ1-10954/2021 18-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീറർ എം പി  മടകളിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫേളാമി പീറർ  േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021  -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:എഫ1-10961/2021 18-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ എൻ ആർ  നടവിേലടത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ എസ കമാർ  േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി അമ മാതാവ 26-3-2002-ൽ
മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫേളാമി പീറർ ഭാര് 53

2 ജിനീഷ പീറർ മകന 35

3 അനേമാൾ പീറർ മകള 31
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

07-2021  -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. 

 
നമര:എഫ1-10927/ 2021 18-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കമാരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േജാസ, ഭാര് ടിയി

ൽ എൽസി േജാസ,  മഠതിപറമിൽ വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരമംഗലം വിേലജില   പേരതരെട  മകള ജിൻസി േജാസ  േബാധിപിച

അേപക   കമാരമംഗലം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   07-09-2021, 13-9-2021 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട

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:എഫ1-10718/2021 13-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരനാരായണൻ  മനയൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ എം എസ  േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ മരണെപടേപായിടളതാണ   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 ഭാരതി രാമകഷൻ മാതാവ 78

2 ശീജ എസ കമാർ ഭാര് 45

3 അകയ സേനാഷ മകള 20

4 ആദിത്ൻ സേനാഷ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിൽസൺ േജാസഫ മകന 42

2 െനൽസൺ എം േജാസ മകന 38

3 ജിൻസി േജാസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

16th November 2021Revenue Department12229
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നമര:എഫ1-10739/2021 13-10-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ കളികൽ ചാേകാ

കളികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീന കളികൽ  േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

09-2021  -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. 

 
നമര:എഫ1-10522/2021 13-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കമാരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിതൻ പി പി  പരനം കേനൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമാരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിമല അജിതൻ  േബാധിപിച അേപക   കമാരമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-12-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ മരണെപടേപായിടളതാണ  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:എഫ1 -7556/2021 18-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി ആഗസി  അരകേനൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

1 ശീേദവി ഭാര് 71

2 സേരഷ എം എസ മകന 51

3 രാേജഷ എം എസ മകന 50

4 ഹരിദാസ എം എസ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന കളികൽ ഭാര് 63

2 േജാേജാ കളികൽ മകന 31

3 ജാകസൺ കളികൽ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല അജിതൻ ഭാര് 47

2 അമൽ പി അജിത മകന 25

3 അതല് അജിത മകള 18
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കരിമണര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മതായി  േബാധിപിച അേപക   കരിമണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-11-2016  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ഭാര്  േറാസമ 23-6-1997-ൽ മരണെപടേപായിടളതാണ   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:എഫ1-10541/2021 13-10-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില    കമാരമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  ആർ  സേരനൻ

കണിയാംപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി സേരനൻ  േബാധിപിച

അേപക   കമാരമംഗലം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മതായി മകന 61

2 േതസ്ാമ മകള 61

3 േജാസഫ മകന 59

4 േമരി മകള 56

5 േറാസമ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി സേരനൻ ഭാര് 56

2 ശീജ െക സേരനൻ മകള 34

3 അഞ െക സേരനൻ മകള 31
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ7-10674/-2021 16-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഇലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ മകൻ േസാമൻ  ചിറടി

ചാലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇലപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത േസാമൻ , , േബാധിപിച അേപക   ഇലപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

05-2004 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത േസാമൻ ഭാര് 48

2 അഖിൽ േസാമൻ മകന 24

3 അർചന േസാമൻ മകള 23

4 ജാനകി മാതാവ 88
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 1-11566 / 2021 23-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിജേമാൻ േജാർജ്  അരകേനൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിത ജിജ , , േബാധിപിച അേപക   വണപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

09-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിത ജിജ ഭാര് 41

2 േജാസിൻ ജിജ േജാർജ് മകന 21

3 െജസിൻ  ജിജ മകന 19

16th November 2021Revenue Department12233
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F v̂1˛5762/2021. 2021 HIvtSm_¿ 5.

2021 BKÃv 17˛mw Xob-Xn-bnse 33˛mw \º¿ tIcf Kk‰v (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-K-Øn¬ 6502 {Ia-\-º¿ 6 Bbn {]kn-≤oI-cn® ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬

]tcXs‚ ho´pt]cv ‘‘Ip‰ºmeØv” F∂p≈Xv ‘‘IpdpºmeØv” F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
sXmSp]pg. Xl-io¬Zm¿.
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