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Idukki District
Thodupuzha Taluk
NOTICE

03-09-2021

:എഫ 1 -8810/ 2021

െതാടപഴ താലകില കരിമണര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രതമ ദാേമാദരൻ മാമഴേശരിൽ
വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കരിമണര വിേലജില പേരതയെട മകന വിജയകമാർ എം ഡി , , േബാധിപിച അേപക കരിമണര
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 10-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവ എം എൻ ദാേമാദരൻ 14-02-2004-ൽ
മരണെപടേപായിടളതാണ . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക
ം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട്
േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6

േപര
പഷപവലി
േകാമളവലി
പേബാധചനൻ
അഭിമനയ
മനാകിനി
വിജയകമാർ

പേരതനമായള ബനം
മകള
മകള
മകന
മകന
മകള
മകന

വയസ
62
59
57
53
52
50

03-09-2021

:എഫ 1 -8905/ 2021

െതാടപഴ താലകില െതാടപഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ദീപ ചനൻ െകാലംകേനൽ വീടിൽ
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
െതാടപഴ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അൻജിത േമാഹൻ പി , േബാധിപിച അേപക െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-08-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതൻെറ മാതാവ 18-03-2004-ൽ മരണെപടിടളതാണ . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം 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
1
2

േപര
അൻജിത േമാഹൻ പി
ആദിേദവ ദീപ പിള
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പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
28
1
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Idukki District
Thodupuzha Taluk
NOTICE

03-09-2021

:എഫ 1 -7715/ 2021

െതാടപഴ താലകില െനയേശരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പഷരാജ s/o പരേമശ്രൻ െചളപ
വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന മിഥൻ സി പഷരാജ , , േബാധിപിച അേപക െനയേശരി വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 4-5-2000-നം 6
-5 -2000 -നം ഇടയിൽ മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. (പേരതെൻറ ഭാര് സിേജാ 4-5-2000-നം 6 -5 -2000 -നം ഇടയിൽ
മരണെപടിടളതാണ. ) അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം 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
1
2
3

േപര
കല്ാണി
മിഥൻ സി പഷരാജ
മീനിൽ സി പഷരാജ

പേരതനമായള ബനം
അമ
മകന
മകന

വയസ
85
26
24
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