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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:F7-14863/2021 18-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   അറകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവന പി. െക. ൈപതകല

വീടപതിപളി പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അറകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഷീജ സദാശിവന, ൈപതകല വീടപതിപളി പി.ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:F7-14866/2021 18-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   അറകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.െക. ചിദംബരന നീരണാകടിയില

  വീട,  മലമറം  പി.ഒ.,  ടിയാന  ഭാര്  ടിയില  സജാത  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അറകളം വിേലജില   പേരതരെട  മകള കല രഘ,

നീരണാകടിയില വീട,  മലമറം പി.ഒ.,  േബാധിപിച അേപക   അറകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാനം  ഭാര്യം   11-10-2021  -ല

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. 

 
നമര:F1-13368/2021 13-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലമ റി.ൈവ. താണികേനല വീട

, മളരിങാട പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണപറം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ അബള സലാം, താണികേനല വീട, മളരിങാട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി െകാച് മാതാവ 85

2 ഷീജ സദാശിവന ഭാര് 47

3 ശിവാനി പി.എസ. മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല രഘ മകള 51

28th December 2021Revenue Department18497
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പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   വണപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാള    18-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവ മനപിനാെലയം

സേഹാദരനായ മഹമദ  റി.ൈവ.  05.10.2021-ഉം  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:F1-11466/21 13-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കരിമണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബാസ മഹമദ േമാനികാട് വീട

െനയേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരിമണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െസയിനബ അബാസ, േമാനികാട്  വീടെനയേശരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2014    10 പി  എം  നം  10/8/2014    4.00 എ എം  നം ഇടയില

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെനറ പിതാവ 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:F1-10800/21 22-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ എം സി മഠതിപറമില വീട

കാളിയാര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വണപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാജിേയാ ബിജ,  മഠതിപറമില വീടകാളിയാര ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

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

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ യസഫ മാതാവ 70

2 സൈബദ യസഫ സേഹാദരി 48

3 ഖദീജ യസഫ സേഹാദരി 45

4 അബള സലാം സേഹാദരൻ 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആമിന മാതാവ 69

2 െസയിനബ അബാസ ഭാര് 51

3 അനസലന അബാസ മകള 27

4 അജമല അബാസ മകന 24
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:F1-9269/2021 13-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള ഖാദര ഓലികല വീട.

െതാടപഴ ഈസ് പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംല എ. എച്., ഓലികല വീട. െതാടപഴ ഈസ് പി.ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ മനപിനാെല 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:F1-11524/2021 13-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അന (േജായസി) േകാടയില വീട

,  മണനമടി  പി.ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണപറം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കണന െക.പി, േകാടയില വീട , മണനമടി പി.ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷ ബിജ ഭാര് 41

2 ബിനില ബിജ മകന 19

3 ബാജിേയാ ബിജ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റംല എ.എച് ഭാര് 65

2 സിയാദ ഒ.എ. മകന 45

3 സവാദ ഒ.എ. മകന 42

4 സഫാന ഒ.എ. മകള 33

5 കദീജ മാതാവ 88

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കണന െക.പി ഭരതാവ 40

2 ശീഹരി കണന മകന 12

28th December 2021Revenue Department18499
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നമര:F1-13327/2021 13-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബ െസബാസ്ന െനലംകഴിയില

വീട,  േകാലാനി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിനി ഷിബ, െനലംകഴിയില വീട, േകാലാനി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  അവിവാഹിതനായ  മകന  16-03-2021  -ല

മരണെപടിടളതാണ.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:F1-13327/2021 13-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബ െസബാസ്ന െനലംകഴിയില

വീട,  േകാലാനി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിനി ഷിബ, െനലംകഴിയില വീട, േകാലാനി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  അവിവാഹിതനായ  മകന  16-03-2021  -ല

മരണെപടിടളതാണ.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:F1-12251/21 16-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ രാഘവന പിളള പാങാവില

വീടകാഞിരമറം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീവ കമാര, പാങാവില വീടകാഞിരമറം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

3 ശീബാല കണന മകള 6

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിനി ഷിബ ഭാര് 45

2 േടാം ഷിബ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിനി ഷിബ ഭാര് 45

2 േടാം ഷിബ മകന 17
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പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ 16/02/1993 ല മരണെപടിടളളതം മകളായിരന

രാജനപിളള  20/11/1999 തീയതിയിലം  പി  ആര സാബ 01/04/2007 തീയതിയിലം 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:F1-14483/21 14-12-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   ഉടമനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉലഹനാന മകന േജാണ റി യ

െതേകവാടപിളളില വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ൈനനി റി  െജ, േകാേചരികടിയില വീടവാഴകളം, േബാധിപിച അേപക

ഉടമനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2019 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജീവ കമാര മകന 56

2 വിജയകമാരി പി ആര മകള 57

3 സേനാഷ പി ആര മകന 53

4 അജിേമാള മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േജാണ ഭാര് 66

2 ൈനനി റി  െജ മകള 46

3 ൈനജ േജാണ മകന 42

28th December 2021Revenue Department18501
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