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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ1-10841/2021 25-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ജനകൻ െറഡ്ാർ  ജയലകി ഭവൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസന ജനകൻ , , േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-05-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല 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:എഫ1-2109/2021 25-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയതമഹമദ മകൻ ഹസൻകടി

െപരനിലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനസ പി എച് , , േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-06-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെലയം മകനായ ഷാജി പി എച് എനയാൾ

19-7-2017 -ലം മരണെപട  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 വസന ഭാര് 75

2 മതലകി െജ മകള 55

3 രാജൻ െജ മകന 52

4 ചിത െജ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഹസൻ ഭാര് 71

2 സൽമ ഷാഹൽ മകള 57

3 െനജമ സാദിഖ മകള 51

4 നവാസ പി എച് മകന 48

5 അനസ പി എച് മകന 46
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നമര:എഫ1-6875/2021 25-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക നാരായണൻ  കേനമഠം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ െക എൽ , , േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-01-2005  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  ഭാര്യായ ഭവാനി 11-8-1980-ലം മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെലയം

മരണെപട  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:എഫ1-11667/2021 25-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഉടമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിലിേപാസ മകൻ െസബാസ്ൻ

എടാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഉടമണര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െബനി െസബാസററ്ൻ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

ഉടമണര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2004  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ1-10332/2021 25-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതകഞ്  വടേകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാരിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന വി എസ അബാസ , , േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

6 നിസ മജീദ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ പി എൻ മകള 54

2 സേരഷ െക എൻ മകന 51

3 പസാദ െക എൻ മകന 47

4 പിയ െക എൻ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനീസ െസബാസ്ൻ ഭാര് 80

2 െബനി െസബാസ്ൻ മകന 51

3 േജാളി മകള 56
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവായ  െസയമഹമദ  വി  െക  28-52013-ൽ  മരണെപടിടളതം  മാതാപിതാകൾ  മൻപിനാെല

മരണെപടിടളതമാണ  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:എഫ1-10474/2021 25-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   പരപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി കഷൻ  പരിയാരത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പരപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ പി െക , , േബാധിപിച അേപക   പരപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2016  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവ കഷൻ പി െക 6-12-2012-ലം മകനായ പി െക സാബ 3-6-2003-ലം മരണെപട  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 വി എസ അബാസ മകന 52

2 ബഷീർ വി എസ മകന 50

3 അസീസ് വി എസ (10-9-2019-ൽ മരണെപട ) മകന -

4 നാസർ വി എസ ((1-12-2017-ൽ മരണെപട ) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ പി െക മകന 59

2 സനിൽ പി െക മകന 50

3 സബാഷ പി െക മകന 44

4 സേനാഷ പി െക മകന 47

5 സജാത പി െക മകള 50

6 അഞലി സാബ (മരണെപട മകൻ സബ പി െക യെട മകൾ )പൗതി 28

7 ആകാശ സാബ  ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 29
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 7 -11775/ 2021 27-10-2021
 
   െതാടപഴ  താലകില    കടയതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എ  രാധാമണി

കേരാടവാണിയപരയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടയതര വിേലജില   പേരതയെട മകന മന എം ശങർ , , േബാധിപിച അേപക

കടയതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 18-01-2015 -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 -11733/ 2021 30-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ സി  പാേറപറമിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മനീഷ ഗപത ,  ,  േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ മരണെപട്  േപായിടളതാണ  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 -11761/ 2021 30-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക കടപൻ  പതൻപരയൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മന എം ശങർ മകന 42

2 മിന എം ശങർ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാഹരി ശിവരാമൻ ഭാര് 58

2 അനീഷ ശിവരാമൻ മകള 34

3 മനീഷ ഗപ എസ മകന 23
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കരിമണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിയാടീസ പി ആർ , , േബാധിപിച അേപക   കരിമണര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ മരണെപട േപായിടളതാണ.  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 -11810/ 2021 30-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി വർകി മകൻ പിൻസ േബബി

 ൈമലാടർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റിൻറ േജാസ , , േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-11-2020  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ 1 -11808/ 2021 30-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപലി പി യ  പതൻപരയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷിൻറ േപാൾ , , േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-07-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ആർ ബിയാടീസ ഭാര് 66

2 അനാമിക പി മകള 35

3 അബിൻ ബാബ പി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടിൻറ േജാസ ഭാര് 39

2 െനവിൻ േബബി പിൻസ മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ ൈപലി ഭാര് 64
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നമര:എഫ 7 -11986/ 2021 30-10-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില    കടയതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  എസ  ചിദംബരംപിള

പളിയമാകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടയതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റജിതകമാർ സി , , േബാധിപിച അേപക   കടയതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് 06-07-2000-ലം പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെലയം

മരിച േപായിടളതാണ  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. 

 

2 ഷിന േപാൾ മകള 38

3 ഷിൻറ േപാൾ മകള 36

4 െഷറിൻ േപാൾ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാർ സി മകന 55

2 റജിതകമാർ സി മകന 53

3 ലിജി പതമകമാർ മകള 50

4 ബിജിേമാൾ പി സി മകള 48

5 ജിജിതകമാർ മകന 42
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ1 -11809/ 2021 30-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജികമാർ എസ  പറമകാട് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക അജിത് , , േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാവ 25-11-2014-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:എഫ1-11789/2021 30-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി കഷൻകടി  വടകേനൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരിമണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പി  എസ ജാന ,  ,  േബാധിപിച അേപക   കരിമണര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2015 -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:എഫ1-9864/ 2021 01-11-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   പറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ പി ജി  പാടത് വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക അജിത് ഭാര് 46

2 അകയ അജിത് മകന 22

3 ആദിത്കഷ അജിത് മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എസ ജാന (ജാനകി ) ഭാര് 69

2 സജേമാൾ വി െക മകള 42

3 സനിൽകമാർ വി െക മകന 41

4 സരജകമാർ വി െക മകന 39
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷല േമാഹനൻ , , േബാധിപിച അേപക   പറപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാവ മാധവി േഗാപാലൻ 26-6-2016-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:എഫ1 -12058 / 2021 01-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   പറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ കഷൻനായർ  കറിഞാനിക

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദിവ് കഷൻനായർ , , േബാധിപിച അേപക   പറപഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

10-2021  -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:എഫ1-1647/2021 27-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഉടമനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയ മഹമദ മകൻ ഇബാഹിം

െകാചപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഉടമനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ ഖാദർ െക ഇ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

ഉടമനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2016 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല േമാഹനൻ ഭാര് 54

2 മനീഷ േമാഹനൻ മകന 25

3 അശ്തി േമാഹനൻ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണിയമ മാതാവ 73

2 ദിവ് കഷൻനായർ ഭാര് 39

3 പാർതന കഷ െക മകള 13

4 പാർവതി കഷ െക മകള 14

5 പേമാദ കഷ െക മകന 9
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ1-11979 /2021 01-11-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില    െതാടപഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാസഫ  കര്ാേകാസ

അടിചിലാമാകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആൻസി കര്ാേകാസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ1-11767 / 2021 02-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െവളിയമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജഫിൻ സാബ  െകാലകര വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളിയമറം വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ  ഷാൻറി സാബ , , േബാധിപിച അേപക   െവളിയമറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2018 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസീസ മകന 71

2 സൈലഖ മകള 63

3 മഹമദ അലി മകന 60

4 സിദിഖ മകന 45

5 ജാഫർ മകന 47

6 സഹറ മകള 41

7 അബൾ ഖാദർ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൻസി കര്ാേകാസ ഭാര് 59

2 േറാബിൻ കര്ാേകാസ മകന 32

3 േരണ കര്ാേകാസ മകള 36

4 റബി കര്ാേകാസ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബ െക ഡി പിതാവ 53
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നമര:എഫ1 -12132/ 22021 01-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   പറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻറണി െതാമൻ  പളികൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഫിേലാമിന ആൻറണി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   പറപഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-1994 -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:എഫ1-10911 / 2021 27-10-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   െനയേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ കാണാതായ   ൈപലി മകൻ പി  പി  പൗേലാസ

പതൻപരയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനയേശരി വിേലജില   ടിയാെൻറ  ഭാര് എൽസി പൗേലാസ , , േബാധിപിച അേപക   െനയേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട്   പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2011

മതൽ  കാണാതായതായം  ടിയാെൻറ  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 ഫിേനാമിന ആൻറണി ഭാര് 64

2 ജിൻസ ആൻറണി മകന 42

3 ജിൻസിേമാൾ ആൻറണി മകള 39

4 ആൽബിൻ ആൻറണി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി പൗേലാസ ഭാര് 58

2 അഞ േപാൾ മകള 27

3 അഞലി േപാൾ മകള 26

4 ആൻറയിൻ േപാൾ മകന 21
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