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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ1 -5757 /2021 22-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റസീന നൗഷാദ  മ്ാൽകണതിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതയെട അചന ഹമീദ പി എച് , , േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-04-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ നൗഷാദ 16-2-2021-ൽ മരണെപട .  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. 

 
:   എഫ1-8724 /2021 22-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െവളിയമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷ മാതയ  പളികഴയൽ  വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളിയമറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗമ് ഗിരീഷ   േബാധിപിച അേപക   െവളിയമറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ1-10002/2021 22-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   കമാരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവ റി ആർ  തേണൽ വീടി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹമീദ പി എച് അചന 75

2 റഹിമ ഹമീദ അമ 70

3 മഹമദ അസലം മകന 18

4 ബിസമി നൗഷാദ മകള 15

5 അസമി നൗഷാദ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമ് ആൻറണി ഭാര് 36

2 എേലാന ഗിരീഷ മകള 5

02th November 2021Revenue Department9985
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ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമാരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മിനി  സജീവ  േബാധിപിച അേപക   കമാരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2020 -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. 

 
:എഫ1-9697 /2021 22-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ എസ  േസാമപരം (സ്ർണ

ണ )വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ മരണെപടേപായിടളതാണ .  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. 

 
:എഫ1-9812/ 2021 22-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ ആൻറണി  ഓടതംപറമിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതാടപഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് ൈസബി ആൻറണി ,  േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചലമ അമ 85

2 മി നി സജീവ ഭാര് 48

3 ശരത എസ നായർ മകന 23

4 ശീനാഥ എസ നായർ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 58

2 ശങർ മകന 38

3 ലക്മി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:എഫ 1-9807 /2021 22-09-2021
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ രാജപൻ  കാഞിരതിങൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക സി രാജപൻ , , േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-08-2018  -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. 

 

1 ൈസബി ആൻറണി ഭാര് 50

2 അഖിൽ ആൻറണി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സി രാജപൻ ഭരതാവ 52

2 ഗയതി രാജപൻ മകള 26

3 ശീകാന് രാജപൻ മകന 23

02th November 2021Revenue Department9987
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F^v7˛5434/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 24.

2021 BKÃv 3˛mw Xob-Xn-bnse 31˛ -mw \º¿ tIcf Kk-‰n¬ (hmeyw -X, ]m¿´v III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 146- {Ia \º¿ 9˛-a-Xmbn {]kn-≤o-I-cn®
ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬ ]tc-XbpsS H∂m-asØ  Ah-Im-in -bpsS (]-tc -X-bpsS `¿Øm-hv)
t]cv tPmkv ‰n. F. F∂Xv tPmkv, ‰n. Fw. F∂v Xncp-Øn-hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
sXmSp]pg. Xl-io¬Zm¿.

9988 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-11-02T16:24:20+0530
	Salim A




