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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ 1 -9268 / 2021 10-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ,പി.വി. പതൻപരയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േജാസഫ ,പി.െജ., പതൻപരയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:എഫ 7 -8805 / 2021 01-09-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   ഏലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി  ചിറകാവങൽ  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ലിൻസി , ചിറകാവങൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏലപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:എഫ 1 -9122 / 2021 06-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 79

2 ജാൻസി മകള 59

3 ജിജി ഫാൻസിസ മകള 56

4 െകാചറാണി െജറി മകള 53

5 േജാസഫ പി.െജ . മകന 51

6 െറജീന േറായി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിൻസി മാതയ ഭാര് 50

2 സരിഗേമാൾ സണി മകള 29

3 സീന മാതയ മകള 25

4 സംഗീത മാതയ മകള 23
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 െതാടപഴ താലകില   കമാരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി വർഗീസ  വാഴയിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര്  ലിസി  ,  വാഴയിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കമാരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:എഫ 1 -8815 / 2021 03-09-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാമളവലി  െതേകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള വിനീത കമാരി  ടി.യ.,  െതേകൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കരിമണര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-1988 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:എഫ 1 -8807 / 2021 10-09-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില   കരിമണര വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ,  െക.ആർ.  കടിലി

ൽ  പതൻപരയിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മധ ,െക.െക., കടിലിൽ പതൻപരയിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഭാര് 60

2 ആേനാ േബബി മകന 29

3 അലകസ  േബബി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ നായർ ഭരതാവ 69

2 വിേനാദ കമാർ ടി.യ. മകന 41

3 വിനീത കമാരി ടി.യ. മകള 38

12th October 2021Revenue Department8137
____________________________________________________________________________________________________________________________
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഭാര് 74

2 മധ മകന 54

3 ബിന മകള 49

4 സേനാഷ മകന 50

5 സിനി മകള 46
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ1-7292/2021 14-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഉടമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ എ എം  അകതട് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഉടമണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞ രാേജഷ , അകതട് വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   ഉടമണര 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 ഗവെണന് 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 ശാരദ മാധവൻ അമ 65

2 മഞ രാേജഷ ഭാര് 40

3 ആതിര രാേജഷ മകള 21

4 ആരതി രാേജഷ മകള 18

12th October 2021Revenue Department8139
____________________________________________________________________________________________________________________________
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