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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
:സി8-6655/2021 11-10-2021
 
  െചങനര  താലകില    െചങനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജകബ്  േജാരജ്

മെണാഴകതതയില,  മണനകാവ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതെന ഭാര്യായ  െചങനര വിേലജില  അനമ േജകബ്, മെണാഴകതതയില, മണനകാവ

എന കകി േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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. 

 
:സി8-6467/2021 11-10-2021
 
 െചങനര താലകില   തീരവനവണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാര സി.ജി. സേരഷ

്  ഭവന, മഴകീര മറി,  തിരവനവണര വിേലജ, െചങനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീരവനവണര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ഉഷാ സേരഷ, സേരഷ ഭവന, മഴകീര

മറി,  തിരവനവണര വിേലജ,  െചങനര, േബാധിപിച അേപക   തീരവനവണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന 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. 

 
:സി8-6464/2021 13-10-2021
 
     െചങനര താലകില െവണമണി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം േഗാപാലകഷന ആചാര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േജകബ് ഭാര് 40

2 ബിനിയ ആന േജകബ് മകള 13

3 ഫാനസിയ ആന േജകബ് മകള 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാ സേരഷ ഭാര് 51

2 േഗാകല എസ. കമാര മകന 24

3 ഗീത സേരഷ മകള 20
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ി  മരിങിേനത്,  െവണമണിതാഴം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്യായ  െവണമണി വിേലജില എസ ലകികടി,  മരിങിേനത്, െവണമണിതാഴം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.       അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

  ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവെണനറ  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിേകണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ലകികടി ഭാര് 70

2 അജിത േഗാപാലകഷന മകന 44

3 സജ ജി മകള 39
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
:സി8- 6290/ 2021 29-09-2021
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സംഗീത റി സി,  അരീകര മറിയിൽ ശശ

ി വിലാസം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബിജയ കമാർ  ബസ , അരീകര മറിയിൽ ശശി വിലാസം

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മളകഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപില.

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 ബിജയ കമാർ  ബസ ഭരതാവ 46

2 നനന ബിജയ മകള 13

3 നീരവ  ബിജയ മകന 6

4 വി െക െചലപൻ അചന 69
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
:സി 8 -5629/ 2021 06-09-2021
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ഇ ഉമൻ  പിരളേശരി മറിയിൽ

,അരകനാടിൽ  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന എ ഒ ഉമൻ ,  പിരളേശരി  മറിയിൽ

,അരകനാടിൽ പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മളകഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  ഭാര്

ജീവിചിരിപില. 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. 

 
:സി 8 -5632/ 2021 14-09-2021
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ എ ജി  കാരയാട മറിയിൽ

,ഏഴികകത് കിഴേകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലിസബത് ചാേകാ , കാരയാട മറിയിൽ

,ഏഴികകത് കിഴേകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മളകഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:സി 8 -5342/ 2021 06-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ഒ ഐപ് മകന 70

2 എ ഒ എബഹാം മകന 63

3 എ ഒ ഉമൻ മകന 59

4 എ ഒ ഗീവറഗീസ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് ചാേകാ ഭാര് 46

2 െസഫി റി ചാേകാ മകള 24

3 ജബിൻ ചാേകാ മകന 20

19th October 2021Revenue Department8409
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 െചങനര താലകില   പലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ബാബ  േപരിേശരി മറിയിൽ,

രാധാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പലിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രാധാമണി  ,  േപരിേശരി  മറിയിൽ,  രാധാലയം വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:സി 8 -5895/ 2021 13-09-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വി ചാേകാ  അങാടിയൽ

െതകം  മറിയിൽ  ,നാങഴ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െപാനമ ചാേകാ , അങാടിയൽ

െതകം മറിയിൽ ,നാങഴ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 രാധാമണി ഭാര് 62

2 ബിന മകള 42

3 ബിജി മകള 39

4 ബിന മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ ചാേകാ ഭാര് 76

2 ഷീബാ സാജൻ മകള 51

3 ഷിജ ചാേകാ മകന 49
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