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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ1-11514/2021 25-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില മണകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാേമാൻ സി േജാസ  േചലയൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര്  മിനി  േജാേമാൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി േജാേമാൻ ഭാര് 52

2 മരിയേമാൾ സി േജാേമാൻ മകള 28

3 േജാസേമാൻ സി േജാേമാൻ മകന 27

4 േജാമി സി േജാേമാൻ മകന 21
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 1 -10107 / 2021 01-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കമാരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ആർ വിജയൻ  വടേകൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമാരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകല വിജയൻ , , േബാധിപിച അേപക   കമാരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2020 -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 1-10048 / 2021 01-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഉടമനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ നാരായണൻ  കേനൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഉടമനർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ഉടമനർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2010 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ഭാര് 1 -10 -2019 -ലം മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെലയം 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 -10246 / 20221 01-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ േതാമസ  താനപനാൽ വീടി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല വിജയൻ ഭാര് 51

2 വിഷ വി മകന 28

3 ജയലകി വി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എൻ വിജയൻ മകന 63

2 േഗാപി െക എൻ മകന 54

3 സേനാഷ മകന 49
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ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിറി േജാസ , , േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021  -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 1-10271 / 2021 01-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം േബബി  െകാറാേഞരിൽ

വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞേമാൾ േബബി , , േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-09-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ 1 -10326 / 2021 01-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ആർ സേരനവാര്ർ  ഏറത്

വാര്ത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി , , േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

14-09-2001 -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 ലിറി േജാസ ഭാര് 67

2 േതാമസ േജാസ മകന 45

3 േജാസഫ േജാസ മകന 42

4 െസബാൻ േജാസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞേമാൾ േബബി ഭാര് 69

2 മഞ െക േബബി മകള 43

3 രഞ െക േബബി മകള 38
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി ഭാര് 61

2 കഷകമാർ മകന 35

3 ഗായതിേദവി മകള 34

4 ഹരികഷൻ എസ മകന 31
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 1 -10092/ 2021 07-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജനിയമ  മാധവൻപറമിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷ , ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

06-2000  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ െചലപൻപിള  02 -05  1979  -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 -7441/ 2021 07-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐഷ ബീവി  ആയപരയകൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ നിസാർ എ ഐ , , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവായ ഇബാഹിം  ലബ 05 -02  -1999  -ലം

മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെലയം  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 -9808/ 2021 07-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഞള സി ആർ  നടവിെലകരയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ മകള 58

2 േവണേഗാപാൽ   (29 -01 -2016 -മരണെപട ) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസീബ എ ഇ മകന 66

2 യനസ എ ഇ മകന 61

3 മഹമദ നിസാർ എ ഐ മകന 60
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െതാടപഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സനിൽകമാർ ആർ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-11-2020  -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 സനിൽകമാർ ആർ ഭരതാവ 57

2 അഞന സനിൽ മകള 25

3 അനന സനിൽ മകന 21
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 7-8253/2021 06-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കടയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണപിള ടിയാൻ  ഭാര് ഓമന പ

ി എസ,  തയിൽ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതരെട  മകള ശീജ റി െക  േബാധിപിച അേപക   കടയതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില കഷണപിള ടിയാൻ  ഭാര് ഓമന

പി എസ എനിവർ യഥാകമം    29-07-2020, 30-04-2021 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട അവിവാഹിതനായ മകൻ 30-04-

2011-ൽ മരണെപടിടളതാണ.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ 7-10333/2021 01-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഇലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയൻ െക റി,  കകാടർ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഭാര് ൈഷലജ  േബാധിപിച അേപക   ഇലപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-08-2021  -ല  മരണെപടതായം   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ റി െക മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ഭാര് 59

2 ഇനജിത് എസ അജയൻ മകന 25

3 ഇനജ അജയൻ മകള 23
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 1-7716/2021 05-10-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െനയേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം േജാസഫ  േകാഴിേകാട്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനയേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസി േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക   െനയേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മകളായ പീതി േജാസ    3-3-2021 -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:എഫ7 -10182/2021 29-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഇലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിന േജാസഫ  ഉറമിപാകൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇലപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റിൻറ  പി മാതയ  , േബാധിപിച അേപക   ഇലപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസി േജാസഫ ഭാര് 69

2 വിനീത േജാസ മകന 34

3 േജാബിൻ േജാസ  (മരണെപട മകൾ പീതി േജാസിെൻറ
ഭർതാവ)

മകളെട ഭർതാവ 40

4 േശയ  േജാബിൻ (മരണെപട മകൾ പീതി േജാസിെൻറ മകൾ
)

പൗതി 9

5 െഷയിൻ േജാബിൻ (മരണെപട മകൾ പീതി േജാസിെൻറ
മകൻ )

പൗതൻ 6

6 െഷറിൻ േജാബിൻ (മരണെപട മകൾ പീതി േജാസിെൻറ മകൾ
)

പൗതി 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിൻറ  പി മാതയ ഭാര് 30

2 അേമയ ഷിന മകള 7

09th November 2021Revenue Department11263
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