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NOTICE

 
നമര:എഫ 7 -12094/ 2021 03-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിങനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാശാമ എബാഹം  ഉറമിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരിങനം വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ എബാഹം , , േബാധിപിച അേപക   കരിങനം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവ 03-10-2012 -ൽ 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. 

 
നമര:എഫ 1 -12257/2021 05-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കമാരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എ േജാർജ്  പാറയിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമാരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അന െക വി , , േബാധിപിച അേപക   കമാരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -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 സമേമാൾ സീഫൻ മകള 59

2 സനിൽ എബാഹം മകന 57

3 സജാത എബാഹം മകള 55

4 സജീവ എബാഹം മകന 53

5 സനിത േബബി മകള 51

6 സജീത ബിജി മകള 49

7 സേനാഷ എബാഹം മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അന െക വി ഭാര് 74

2 ജിബി േജാർജ് മകന 44

3 ജീന മകള 41

07th December 2021Revenue Department15607
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നമര:എഫ 1 -11484/ 2021 05-11-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകളൻ മകൻ കടപൻ െക െക

കഴിയടിയിൽ (പടിയാനികൽ) വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിന െക െക , , േബാധിപിച അേപക

െതാടപഴ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് 21-10-2005-ലം മകളായ ശാനമ 31-08-2013

തീയതിയിലം  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. 

 
നമര:എഫ 1 -11886/2021 05-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െവളിയാമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസായി േജാൺ  മളയൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളിയാമറം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദര ഭാര്  ബീന സിബി , , േബാധിപിച അേപക   െവളിയാമറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് അനീറ േസായി 19-07-2019-ൽ 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. 

 
നമര:എഫ 1 -8073/ 2021 06-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി െക െക മകന 45

2 ബിന െക െക മകള 42

3 ലിസ പി െക മകള 41

4 ൈശലജ പി െക മകള 40

5 ഷീന പി െക മകള 38

6 പദീപ പഭാകരൻ (പേരതയായ മകൾ ശാനമയെട മകൻ) പൗതൻ 30

7 പിയ പഭാകരൻ (പേരതയായ മകൾ ശാനമയെട മകൾ) പൗതി 28

8 പശാന് പഭാകരൻ (പേരതയായ മകൾ ശാനമയെട മകൻ) പൗതൻ 23

9 പകാശ പഭാകരൻ  (പേരതയായ മകൾ ശാനമയെട മകൻ) പൗതൻ 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാനിയ േസായി മകള 14

2 െസബിൻ േസായി മകന 12

3 േസാണിയ േസായി മകള 9
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  െതാടപഴ  താലകില    കമാരമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നിയാസ  വി  െക

വടേകെചറേകാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഹഫസ കരിം @ അബസാമ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന. പേരതെൻറ പിതാവ കരിം

പി  വി  26-11-2006-ൽ 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. 

 
നമര:എഫ 1 -9622/ 2021 05-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കമാരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നർദീൻ  എൽപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമാരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷാമില നർദീൻ , , േബാധിപിച അേപക   കമാരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ പിതാവ 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. 

 
നമര:എഫ 1 -12248/ 2021 05-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ നായർ, ശ്ാമളേദവി  ശ്ാ

ം നിവാസ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതരെട മകള സജ െജ നായർ , , േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാളകൾ യഥാകമം    16-12-2006,  15-09-2021  എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  പേരതരെട   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 ഹഫസ കരിം (അബസാമ) മാതാവ 59

2 നിഷാന സേഹാദരി 32

3 നിജില കരിം സേഹാദരി 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറ മകാർ മാതാവ 61

2 ഷാമില നർദീൻ ഭാര് 42

3 അൻവർ നർദീൻ മകന 19

4 ഇർഫാന നർദീൻ മകള 14
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ 1 -12444/ 2021 05-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   േകാടികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ് മകൻ േതാമസ േദവസ്

വടേകകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േകാടികളം  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  േറാസിലി  േതാമസ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

േകാടികളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021  -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:എഫ 7 -11702/ 2021 02-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   മടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാൾ നടരാജൻ  ൈപതയൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടം

വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ അമിണി , , േബാധിപിച അേപക   മടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവ ടിയാളമായള വിവാഹബനം പേരതയെട മരണതിനമമ് തെന നിയമപരമായി േവർെപടതിയിടളതാണ.

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 സജ െജ നായർ മകള 50

2 ഗീത െജ നായർ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസിലി േതാമസ ഭാര് 66

2 ബിജ േതാമസ മകന 43

3 അേലാഷി േതാമസ മകന 41

4 നിഷ േതാമസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഹന പി എൻ മകള 14
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NOTICE

 
നമര:F1-11013/2021 17-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി റി േജാസഫ െവളളാേതാടം

വീടഇടെവടി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാേമാന േജാസഫ, െവളളാേതാടം വീടഇടെവടി പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-03-2016  -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:F1-12629/2021 11-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െവളിയാമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാരദനന നായര െചറകര

വീടപനിമറം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളിയാമറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണിയമ എന െക, െചറകര വീടപനിമറം പി ഒ,

േബാധിപിച അേപക   െവളിയാമറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-02-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തസ്ാകടി ഭാര് 86

2 േതാമസ മകന 65

3 െസബാസ്ന മകന 61

4 േജകബ  േജാസഫ മകന 58

5 േഗസി  േതാമസ മകള 57

6 െജസി േജാസഫ മകള 54

7 േജാേമാന േജാസഫ മകന 52

8 മിനി വിലസണ മകള 50

9 സജീല വി െജ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:F1-12801/2021 16-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ ബാബ റി ഡി  തിരനിലത് വീട

്  േകാലാനി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ രേമഷ, തിരനിലത് വീട േകാലാനി പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-1996  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:F1-9425/2021 16-11-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില    െവളിയാമറം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജി  ഹരിദാസ

െതങംേതാടതിലകടയതര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െവളിയാമറം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  രാജലകി  ,

െതങംേതാടതില(മണാംകേനല)കടയതര പി  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   െവളിയാമറം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2004 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള മരണെപടിടളതാണ. 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. 

 

1 രാധാമണിയമ എന െക ഭാര് 66

2 രാേജഷ കമാര സി െജ മകന 37

3 അനീഷ കമാര സി െജ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ രേമഷ ഭാര് 62

2 രാേരഷ റി ആര മകന 39

3 രമ് ആര മകള 37

4 രശി റി ആര മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി എം പി ഭാര് 58
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:F1-13173/21 20-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   പറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ വി എ വരികയില വീടപറപഴ

പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലൗലി വരഗീസ, വരികയില വീടപറപഴ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പറപഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

11-2020  -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:F1-12961/2021 18-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരന നായര ചകംകല  വീട

േകാലാനി  പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിനീഷ എസ നായര, ചകംകല  വീടേകാലാനി പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2007 -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:F1-12921/21 18-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഉടമനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എന വിജയന അടികടിപളാകല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലൗലി വരഗീസ ഭാര് 53

2 സാന േജാസ മകന 31

3 നീന േജാസ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി  ശശിധരന നായര ഭാര് 64

2 ബിനീഷ എസ നായര മകന 41

3 ബിനീത എസ നാര മകള 35
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വീടമലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉടമനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അേശാക വിജയന, അടികടിപളാകല വീടമലകാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:F1-13174/21 20-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   പറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ പി പി പാലകേനല വീട

വഴിതല പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സിസിലി  േജാസഫ, പാലകേനല വീടവഴിതല പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2009 -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 കാരത്ായനി നാരായണന മാതാവ 78

2 രാജി വിജയന ഭാര് 55

3 അശ്തി വിജയന മകള 27

4 അേശാക വിജയന മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസിലി േജാസഫ ഭാര് 62

2 എബിന േജാസഫ മകന 36

3 നീതേമാള േജാസഫ മകള 34
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:F1-13249/21 24-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഉടമനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയമഹമദ  െക.ഇ കാനാപറമില

 വീടഉടമനര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉടമനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീര െക. എസ, കാനാപറമില വീടഉടമനര പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -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:F1-11121/21 20-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസായില ഇബാഹിം ഇലികല വീട

ചിലവ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിമണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിനി പി എസ, ഇലികല വീടചിലവ പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ മാതാപിതാകള മരണെപട്  േപായിടളളതാണ.

ൈ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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:F1-13372/21 27-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ െസയമഹമദ ഭാര് 65

2 സനിേമാള മകള 46

3 സധീര െക. എസ മകന 47

4 െസമീര െക. എസ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിനി പി എസ ഭാര് 46

2 മഹമദ ആസിഫ മകന 17
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  െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എം േകായാന അതികാട്

വീടകഷപിളള േറാഡെതാടപഴ ഈസ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസബിന േകായാന, അതികാട് വീട

കഷപിളള േറാഡെതാടപഴ ഈസ്, േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -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:F1-13415/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ഫിലിപ് പഞകേനല

വിടഇടെവടി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െതേരസ, പഞകേനല വിടഇടെവടി പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2016 -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:F1-13261/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   േകാടികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ രാജ കഴപനാങല വിട

പാറപഴ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടികളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാജ േജാസഫ, കഴപനാങല വിടപാറപഴ പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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 കദീജ േകായാന ഭാര് 56

2 െസബിന േകായാന മകന 35

3 െഫബിന േകായാന മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െതേരസ ഭാര് 60

2 റിേജാ േജാസഫ മകന 32
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നമര:F1-13414/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ മതായി  കറവനപറമില

വീടഇടെവടി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസി േജകബ, കറവനപറമില വീടഇടെവടി പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -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:F1-13416/21 27-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. രവിബാലന പിളള കടിയിരപില

  വീടെതാടപഴ  ഈസ്  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതമ വി ജി, കടിയിരപില വീട

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ മാതാവ

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 രാജ േജാസഫ ഭരതാവ 63

2 ബബിത രാജ മകള 39

3 സബിത രാജ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസി േജകബ ഭാര് 60

2 ആശ േജകബ മകള 40

3 അനി േജകബ മകള 39

4 അരണ േജകബ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതമ വി ജി ഭാര് 59

2 േരഖ െക രവി മകള 36

3 രഞിത് െക രവി മകന 34
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നമര:F1-13669/21 29-11-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   േകാടികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഹേദാസ മകന മീരാകട

ി പഴകരയില വീടപടിഞാേറ േകാടികളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന കബീര, പഴകരയില വീടപടിഞാേറ

േകാടികളം, േബാധിപിച അേപക   േകാടികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ മാതാപിതാകള  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലീമ ഭാര് 84

2 കബീര മകന 54

3 സഹറ മകള 64

4 സൈബദ മകള 62

5 ജമീല മകള 60

6 റഖിയ മകള 58

7 റാബിയ മകള 56
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