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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:F1-12845/2021 16-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. െക. പതാവതി പതിപിളില വീട

െതാടപഴ പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദ പി. േബബി, പതിപിളില വീട െതാടപഴ പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ 31/12/2012 -ല 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ പി േബബി മകന 60

2 മേനാജ പി േബബി മകന 57

3 തനജ പി േബബി മകള 54
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:F1-11060/21 16-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െവളിയമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിലാല എം.എം േമടര വീട

,  കവകണം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളിയമറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേലഖ, േമടര വീട, കവകണം പി.ഒ, േബാധിപിച

അേപക   െവളിയമറം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:F1-9038/21 10-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങചി െസയതാലി പനചികല ഹൗസ

, കാളിയാര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന റിയാസ റാവതര, പനചികല ഹൗസ, കാളിയാര പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ 18.04.2018  ലം മാതാപിതാകള

മനപിനാെലയം  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:F1-9039/21 10-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേലഖ ഭാര് 52

2 അരണ എം മകള 32

3 അരണ ലാല എം.എം മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാഷന ബീഗം മകള 46

2 റിയാസ റാവതര മകന 44

3 റസീന ഷാജി മകള 40
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 െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം റാവതര എം.എ പനചികല

 ഹൗസ, കാളിയാര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിയാസ റാവതര, പനചികല ഹൗസ, കാളിയാര പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെനറ  മാതാപിതാകള  മനപിനാെല

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 േറാഷന ബീഗം മകള 46

2 റിയാസ റാവതര മകന 44

3 റസീന ഷാജി മകള 40

4 തങചി െസയതാലി ഭാര് 22.03.2021
ല

മരണെപട
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:F1-11420/21 17-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി കരികംപറമില ഹൗസ,

ചിലവ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിമണര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ െക.പി അബദള റസാക്, കരികംപറമില ഹൗസ, ചിലവ

പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കരിമണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-09-2021  -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:F1-12707/21 17-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സഗീര എം.എം മാളിേയകല

വീട,  െതാടപഴ  ഈസ്  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകല െക.എസ, മാളിേയകല വീട,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:F1-12634/21 11-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.പി അബദള റസാക് പിതാവ 53

2 സലമ മാതാവ 49

3 ഫിേറാസ ഖാന െക.എ സേഹാദരൻ 23

4 േശകമാള മതശി 73

5 പാതുമ മതശി 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല െക.എസ ഭാര് 56

2 വരഷ മഹമദ മകള 19

3 വരണ മഹമദ മകന 19
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 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം വി യ െവളിയത് (കമറൂണ

 മനസില), െതാടപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമറൂണ ബീവി, െവളിയത് (കമറൂണ മനസില), െതാടപഴ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെനറ  മാതാപിതാകള  മനപിനാെല

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. 

 
നമര:F1-12498/21 11-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എച്. ഇസമായില കരികംപറമില

 വീട,  ചിലവ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിമണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസെനബ ഇസായില, കരികംപറമില വീട, ചിലവ പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമറൂണ ബീവി ഭാര് 69

2 മഹമദ അനീഫ മകന 52

3 സഫിയ എന ഇ മകള 51

4 െഷരീഫ മകള 50

5 റസിയ മകള 41

6 െഷമീന മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസെനബ ഇസമായില ഭാര് 58

2 ജമീല ഇസമായില മകള 39

3 ജസീല െക.ഇ മകള 34

4 സജീന െക.ഇ മകള 31

5 അമീന ഇസമായില മകള 24
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:F1-12909/21 18-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   പറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയസിങ് േജാണ  മങാകളത്

വീടകണിഞി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സിനസി ജയസിംഗ,  മങാകളത് വീടകണിഞി പി.ഒ,

േബാധിപിച അേപക   പറപഴ 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:F1-12495/21 11-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക ശശി േചരിയകാട് വീടമളപ

റം  പി.  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിമണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി  െക വി,  േചരിയകാട്  വീടമളപറം പി.  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2020 -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:F7-13067/2021 18-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിങനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ സി െജ  ചകാലയില വീട,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിനസി ജയസിംഗ ഭാര് 47

2 അഖില  ജയസിംഗ മകന 20

3 റിയ ജയസിംഗ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി െക വി ഭാര് 60

2 ശാരിേമാള സി  എസ മകള 25

3 ശാലേമാള സി  എസ മകള 24
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മറതിപാറ പി.ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരിങനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി  മാതയ,  ചകാലയില വീട,  മറതിപാറ പി.ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2018 -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 േതസ്ാമ  മാതയ ഭാര് 74

2 ഷാജി മാതയ മകന 55

3 ൈഡന സിബി മകള 50

4 ബിനസി സാജ മകള 45
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ7 -12360/2021 06-11-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   അറകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ ശങർ  മണയൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അറകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശങരൻ എം െക   േബാധിപിച അേപക   അറകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -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 ശങരൻ എം െക ഭരതാവ 71

2 ഷിജി ബിജ മകള 46

3 ഷിനി ശങർ മകള 40

4 ഷിേജാ ശങർ മകന 37
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 7-12358/2021 06-11-2021
 
  െതാടപഴ താലകില   അറകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ ഡി,   കനത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് രമ രാജീവ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 തങമ ദാേമാദരൻ മാതാവ 84

2 രമ രാജീവ ഭാര് 43

3 സരസ്തി രാജീവ മകള 22

4 കഷകമാർ രാജീവ മകന 20

5 പാർവതി രാജീവ മകള 19
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:F7-10673/2021 10-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഇലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമന മകന ആദിചന വരികമാകല

വീട, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളിയാമറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി എ കഷന, വരികമാകല വീട, ഇളംേദശം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക

ഇലപളി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-1989  -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:F1-12959/2021 18-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക രാമകഷപിള വളവേശരില

(ലകി നിവാസ), െതാടപഴ ഈസ് പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി ആര ലകികടിയമ, വളവേശരില

(ലകി നിവാസ),  െതാടപഴ ഈസ് പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി ആദിചന ഭാര് 26.08.2002-
ല

മരണെപടു

2 വി എ രാമനകടി മകന 23.10.2005 -
ല

മരണെപട

3 േഗാപി ആദിചന മകന 14.06.2015 -
ല

മരണെപട.

4 കല്ാണി മകള 01.02.2010 -
ല

മരണെപട

5 കഷന വി എ മകന 81
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നമര:F1-12210/2021 10-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം നടയല വീട, ഇടെവടി

പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 കാരിേകാട  വിേലജില   പേരതെന ഭാര്  ഷീബ ഇബാഹിം,  നടയല വീട,  ഇടെവടി  പി.ഒ,  േബാധിപിച  അേപക

കാരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവ 04.11.2005  -ല 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:F7-12903/2021 17-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കടയതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിത് എന മഷികേലല വീട, അടരമ

ല  പി.ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടയതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വിഭാഷ എം വി, മഷികേലല വീട, അടരമല പി.ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ആര ലകികടിയമ ഭാര് 82

2 മിനി പവീണകമാര മകള 52

3 ദിേനഷ ആര പിള മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഇബാഹിം ഭാര് 56

2 െഷമീന എന. ഇ മകള 39

3 െഷറീന സനീര മകള 36

4 ഷിജിന എന ഇ മകള 33

5 ബീവിേമാള എന ഇ മകള 31

6 അബള റസാക് സേഹാദരൻ 60

7 റംല സേഹാദരി 65

8 സൈബദ സേഹാദരി 63

9 ഷകീല സേഹാദരി 55

10 സലമ സേഹാദരി 42

11 ബീന സേഹാദരി 45

12 ൈഷല സേഹാദരി 52

13 ഫാതിമ ഹമീദ മാതാവ 10.04.2013-
ല

മരണെപട
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സംരകണതിലാണ. 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:F1-9758/2021 16-11-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില   ഉടമനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപന പി  െക  (കഷന)

പരിയാരത്പതനപരയില വീട , ഭാര് ടിയില രാജമ തങപന എനവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉടമനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബ പി റി,

പരിയാരത്പതനപരയില വീട  പരിയാരം, േബാധിപിച അേപക   ഉടമനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി  തങപന പി െക (കഷന)   12-07-2006-ാം-

തീയതിയിലം ടിയാന ഭാര് രാജമ തങപന 11-01-2019-ാം തീയതിയിലം ല മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ 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:F7-13167/2021 19-11-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിങനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സി േതാമസ മണപഴകല വീട

കരിങനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരിങനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  എലസമ േതാമസ, മണപഴകല വീട  കരിങനം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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 വിഭാഷ എം വി ഭരതാവ 37

2 വിദയത എം വി മകന 4.5

3 േവദിക എം. വി മകള 35 ദിവസം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐബി പി റി മകള 61

2 ഷിബ പി റി മകന 59

3 ഷീബി പി റി മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലസമ േതാമസ ഭാര് 70

2 േഗാളഡാ  േതാമസ മകള 49
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നമര:F1-12810/2021 17-11-2021
 
  െതാടപഴ  താലകില    െവളിയാമറം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാസ  േജാസഫ

െപാനാമറതില  വീട,  ഭാര്  ടിയില  െറസി  സാബ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയാമറം വിേലജില   പേരതരെട മകള േരഷ െജ

െപാനാമറം, െപാനാമറതില വീട കടയതര, േബാധിപിച അേപക   െവളിയാമറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി േജാസ േജാസഫ    04-07-2021 -

ാം  തീയതിയിലം  ഭാര്  െറസി  സാബ  30-04-2021  -ാം  തീയതിയിലം  മരണെപടതായം  പേരതരെട   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. 

 

3 ദിപ േതാമസ മകന 46

4 െപാനി േതാമസ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഷ െജ െപാനാമറം മകള 26

2 രഞിത െജ െപാനാമറം മകള 20
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2021 sk]v‰w_¿ 29˛mw Xob-Xn-bnse 38˛mw \º¿ tIcf Kk‰v, (hm-eyw 10, ]m¿´v III)
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{]kn≤oIcn® ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬ ]tcXs‚ AhIminIfn¬ {Ia \º¿ (4) Bbn
A\µp APn˛aI≥˛23 (hk v) F∂ t]cv IqSn tN¿Øv Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.
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