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തിരുത്തല് പരസ്യം 

നമ്പര് എഫ്1-1640/21                                                                                         11/02/2022
                                  

 കേ�രള  ഗസറ്റ്  നമ്പര്  21  വാല്യം  10  കേ�ജ്  നമ്പര്  236 ല്   ക്ര�മ നമ്പര്  4  ആയി
ക്ര�സിദ്ധീ�രിച്ച കേമല് നമ്പര് �രസ്യത്തില്   അവ�ാശി നമ്പര് (3) ആയ ഷംലു  നജീബ് -"മ�ന്"
എന്്ന തെ3റ്റായി കേരഖതെ5ടുത്തിയ3് "മ�ള് ” എന്്ന 3ിരുത്തി വായികേ9ണ്ട3ാണ്.

 

                                                                                                                ഒ5്

3ാലൂ9് ഓഫീസ്, തെ3ാടു�ുഴ                                                  3ഹസില്ദാര്
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Idukki District

 
Thodupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:F7-10770/2021 09-02-2022
 
 െതാടപഴ താലകില   അറകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനിയമ േതാമസ േതാടപറത് വീട

്  അറകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അറകളം വിേലജില    മകള സ്പ സറിയ, അധികാരത് വീട ,  അറകളം പി.ഒ.,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021  -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ 39 വരഷങളക് മമ് ടിയാെള ഉേപകിച േപായിടളതം

നിലവില എവിെടയാെണന് വിവരമിലാതതമാണ 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:F1-1845/2022 09-02-2022
 
 െതാടപഴ താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മാതയ   കനംേകാട് വീട ഭാര

യ   ഏലികടി  േതാമസ,  കനംേകാട്  വീട,  മണകാട  എനിവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതരെട മകന േടാമി േതാമസ,

കനംേകാട് വീട മണകാട, േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി  േതാമസ മാതയ    27-06-2020 -ലം ഭാര് ഏലികടി

േതാമസ  26.05.2006  ലം  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.                                                                   ഒപ്

                                              തഹസ ിലദ ാര 

 
നമര:എഫ1-1005/22 07-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സ്പ സറിയ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േടാമി േതാമസ മകന 56

2 മിനി െബനി മകള 54
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 െതാടപഴ താലകില   െവളിയാമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാമവല S/o േജാസഫ, ഭാര്

ടിയില ഏലിയാമ ശാമവല പാറേശരില വീട, േമെതാടികര, െവളളിയാമറം വിേലജ എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയാമറം വിേലജില   പേരതരെട മകന

സാമവല െനലസണ പി, പാറേശരില വീട, േമെതാടികര, െവളളിയാമറം വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   െവളിയാമറം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി

സാമവല 28-11-2021 തീയതിയിലം ഭാര് ഏലിയാമ ശാമവല 29.12.2017 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

ത പ ാ ല  മ ാ ര ഗ വ ം  ല ഭ ി ക ന  ആ േ ക പ ങ ള  സ ് ീ ക ര ി ക ന ത ല ാ ത ത മ ാ ക ന .   

                                                           ഒപ ് 

                          ത ഹ സ ി ല ദ ാ ര 

 
നമര:F1-1403/2022 10-02-2022
 
  െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.വി  വരകി കരടകളം വീട

െതാടപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനകടി വരകി, കരടകളം വീട െതാടപഴ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2003  -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.                                                  ഒപ്

                                                                                                               തഹസിലദാര

 
നമര:എഫ1-2049/22 14-02-2022
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലപിളള എം. എസ മഠതില

വീട,  െതാടപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനൂപ േഗാപാല, മഠതില വീട , െതാടപഴ, േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ സാമവല മകള 55

2 സാംെസറീന മകള 43

3 സാമവല െനലസണ പി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനകടി വരകി ഭാര് 83

2 സജി വി കരടകളം മകന 57

3 ജിജി വി കരടകളം മകന 55
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2022  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള മനപിനാെല 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. 

                                                                      ഒപ ് 

     തഹസിലദാര

 
നമര:F1-1792/2022 09-02-2022
 
 െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേനാ േജാസഫ പളിയമാകല,

ഇടെവടി  കര  പി.ഒ  കാരിേകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന േജാസഫ, പളിയമാകല, ഇടെവടി

കര പി.ഒകാരിേകാട, േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2022  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള  സ് ീകര ികനതലാതതമാകന.                           ഒപ ് 

ത ഹ സ ി ല ദ ാ ര

 
നമര:F1-12496/21 17-02-2022
 
  െതാടപഴ താലകില   വണപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണന  മകന കരണാകരന

  പാംകടിയില  വീടമളളരിങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകള മിലജി കരണാകരന, പാംകടിയില വീട

മളളരിങാട, േബാധിപിച അേപക   വണപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ മാതാപിതാകള മനപിനാെലയം

ഭാര് കൗസല് കരണാകരന 20/9/2017 ലം 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക സി.എ ഭാര് 66

2 അനപ േഗാപാല മകന 41

3 അരണ േഗാപാല മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന േജാസഫ ഭാര് 51

2 അെലന േജാസഫ മകള 17

3 അലന േജാസഫ മകള 10
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ല ഭ ി ക ന  ആ േ ക പ ങ ള  സ ് ീ ക ര ി ക ന ത ല ാ ത ത മ ാ ക ന .   

                                                                                             ഒപ്

                                                                                                                          തഹസിലദാര

 
നമര:F1-11009/21 10-02-2022
 
  െതാടപഴ താലകില   കാരിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകാര  മകന  മഹമദ

കാരിേശരികണതിലകാരിേകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ  ജബാര, കാരിേശരികണതില

കാരിേകാട, േബാധിപിച അേപക   കാരിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-1985 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:F1-1546/22 10-02-2022
 
 െതാടപഴ താലകില   െതാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ  ജബാര െകാമനാപറമില

വീടെതാടപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ, െകാമനാപറമില വീടെതാടപഴ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2012  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി കഷനകടി മകള 47

2 മിലജി കരണാകരന മകള 38

3 മിനസി കരണാകരന മകള 36

4 മിന കരണാകരന മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 94

2 ഇബാഹിം മകന 60

3 െക എം  ഹസനാര മകന 58

4 െക എം  െസയത മകന 57

5 മഹമദ  ജബാര മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:F1-1196/22 02-02-2022
 
 െതാടപഴ താലകില   േകാടികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം  ശങരപിളള െകാണാട്

വീടേകാടികളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ കമാര  െക എസ, െകാണാട്  വീടേകാടികളം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെനറ  ഭാര് പാറകടിയമ 2/4/2007 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

ആ േ ക പ ങ ള  സ ് ീ ക ര ി ക ന ത ല ാ ത ത മ ാ ക ന .   

             ഒപ്                                                                                          തഹസിലദാര



 
നമര:F1-1813/22 09-02-2022
 
  െതാടപഴ  താലകില    െതാടപഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സാേനാ   ആനൂസ

  ഊനകേലല വീടേകാലാനി  പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മലിക സാേനാ, ഊനകേലല വീട

േകാലാനി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െതാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2013 -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

1 സഫിയ ഭാര് 60

2 മിനി അജി മകള 44

3 സിേനാദ  െക െജ മകന 42

4 സിനാജ െക െജ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക എസ സകമാരി മകള 71

2 െക എസ ശശിധരന മകന 70

3 െക എസ സമംഗളാേദവി മകള 65

4 െക എസ രാജീവ മകന 62

5 െക എസ സജീവ മകന 61

6 െക എസ സദരശനന മകന 58

7 െക എസ വനജ മകള 56

8 െക എസ  മേനാജ കമാര മകന 53

9 മിനി എസ പിളള മകള 51

6452 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ല ഭ ി ക ന  ആ േ ക പ ങ ള  സ ് ീ ക ര ി ക ന ത ല ാ ത ത മ ാ ക ന .  

                                         ഒ പ ് 

                തഹസിലദാര

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മലിക സാേനാ ഭാര് 49

2 ഡാരവിന സാേനാ മകന 27

3 േഗാഡ വിന സാേനാ മകന 19

4 ആലവിന സാേനാ മകന 18
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