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Alappuzha District
Cherthala Taluk
NOTICE

06-10-2021

:എഫ4-10303/2021

േചരതല താലകില അരകറി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സബ െക െക, കഞെമാഹമദ
കിഴേകപതമന വീടിൽ എനിവരെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അരകറി വിേലജില മകള ഷാഹിന േബാധിപിച അേപക അരകറി വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ 31-08-2021,
24-2-1996 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതരെട മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3

േപര
സനിത ഷാജി
ൈഷബ സനീർ
ഷാഹിന
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മകള
മകള
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വയസ
44
40
38
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Alappuzha District
Cherthala Taluk
NOTICE

23-09-2021

:എഫ 4 -9389/ 2021

േചരതല താലകില േചരതലവടക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി ജി നാരായണ ഭട് വിളകനാര
ി മഠം വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി േചരതലവടക് വിേലജില പേരതനെറ മകന വി എൻ ഗേണശ ഭട് , വിളകനാരി മഠം വീടിൽ ,
േബാധിപിച അേപക േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3

േപര
ഡി വിലാസിനി ഭായി
വി എൻ ഗേണശ ഭട്
ആശ ഡി ൈപ

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
74
53
51

10-09-2021

:എഫ 4 -9062/\2021

േചരതല താലകില േചരതലെതക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നളിനാകൻ പിള ബി
കനമാകിൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി േചരതലെതക് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ െക പി , കനമാകിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച
അേപക േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച
് 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
1
2
3

േപര
ജയശീ െക പി
േരാഹിണി എൻ
നനന എൻ

വയസ
58
23
20

13-09-2021

:എഫ 4 -9061/ 2021
േചരതല താലകില

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

കതിയേതാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സജീവ മാളികതറ വീടിൽ
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എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കതിയേതാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ശഭ , മാളികതറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക കതിയേതാട വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0301-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3

േപര
ശഭ
സജിേമാൾ
സജിത

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
41
23
19

03-09-2021

:എഫ 4 -8817/ 2021

േചരതല താലകില പാണാവളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി വി നാരായണൻ െപായാട
് പതവൽനികർത് വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാണാവളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് കാഞന , െപായാട് പതവൽനികർത്
വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക പാണാവളി 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 മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3

േപര
കാഞന
നീത
ഗീത

:എഫ 4 -8832 / 2021

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
50
30
20

03-09-2021

േചരതല താലകില വയലാരഈസ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സജിത കമാർ െക ഡി
കണതേശരി നികർതിൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വയലാരഈസ് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഗീത െക സി , കണതേശരി
നികർതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെൻറ പിതാവ
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.
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കമ നമര
1
2
3

േപര
ഉമയമ
ഗീത െക സി
അേമയ (ൈമനർ )

പേരതനമായള ബനം
അമ
ഭാര്
മകള

വയസ
70
31
2

03-09-2021

:എഫ 4 -8777/ 2021

േചരതല താലകില പാ ണാവളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാജപൻ െകാടിതറചിറ വീടിൽ
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
പാണാവളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാജമ , െകാടിതറചിറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക പാണാവളി വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0807-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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
1

േപര
രാജമ

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്

വയസ
74

03-09-2021

:എഫ 4 -8872 / 2021

േചരതല താലകില കഞികഴി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശാർങധരൻ േതാപിൽ വീടിൽ
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കഞികഴി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് നിർമല , േതാപിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക കഞികഴി വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1701-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3

േപര
നിർമല
ശാലിനി എൻ
ശാരിക എൻ

:എഫ 4 -8815 2021

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
59
39
34

03-09-2021

േചരതല താലകില അരര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രവീനൻ പിള നാടതറ വീടിൽ
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
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അരര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് മായ ബി , നാടതറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക അരര വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-01-2020 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
േഗാമതിയമ
മായ ബി
ആര് രവീനൻ
ആദിത്ൻ ആർ (ൈമനർ )

പേരതനമായള ബനം
അമ
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
76
44
21
17

03-09-2021

:എഫ 4 -8816/ 2021

േചരതല താലകില തണീരമകംവടക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േറാസ കണാടചിറ വീടിൽ
എനവരെട അവകാശിക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
തണീരമകംവടക് വിേലജില പേരതയെട മകന സതീശൻ െക െക , കണാടചിറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക
തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 18-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകൾ,ഭർതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച
് 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
1

േപര
സതീശൻ െക െക

പേരതനമായള ബനം
മകന

വയസ
55

03-09-2021

:എഫ 4 -8831/ 2021

േചരതല താലകില വയലാരഈസ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജയകമാർ റി പി കമിയകത്
വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി വയലാരഈസ് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാഖിേമാൾ പി , കമിയകത് വീടിൽ , േബാധിപിച
അേപക വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച
് 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
1
2

േപര
രാഖിേമാൾ പി
അപർണ െക െജ
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പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
49
20
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3

അഞലി െക െജ

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

മകള

18

8386

KERALA GAZETTE

Part III

____________________________________________________________________________________________________________________________

Alappuzha District
Cherthala Taluk
NOTICE

08-09-2021

:എഫ 4 -8918/ 2021

േചരതല താലകില തണീരമകംവടക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കമിയകത് വീടിൽ വി എം
ദാസൻ ,ഇ െക ജഗദമ എനിവരെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി തണീരമകംവടക് വിേലജില പേരതരെട മകന േവണേഗാപാൽ , കമിയകത് വീടിൽ , േബാധിപിച
അേപക തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില വി എം ദാസൻ ,ഇ െക ജഗദമ എനിവർ യഥാകമം 07-07-1997,27-07-2016എനീ
തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതരെട മാതാപിതാകൾ 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
1
2

േപര
ഷാജി ദാസ
േവണേഗാപാൽ

പേരതനമായള ബനം
മകന
മകന

വയസ
55
48

07-09-2021

:എഫ 4 -8911/ 2021

േചരതല താലകില അരര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കാടകണംനികർത് വീടിൽ ഭവാനി
,മാധവൻ എനിവരെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അരര വിേലജില പേരതരെട മകന വിജയൻ െക എം , കാടകണംനികർത് വീടിൽ , േബാധിപിച
അേപക അരര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ഭവാനി, മാധവൻ എനിവർ യഥാകമം 17-01-2010,12-11-1986എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം
പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട
മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക
ം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട്
േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5

േപര
തങമ െക
തങപൻ െക എം
സരസ െക എം
വിജയൻ െക എം
അനപദാസ െക (മരണെപട മകൻ
ദാസൻെറ മകൻ )
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പേരതനമായള ബനം
മകള
മകന
മകള
മകന
പൗതൻ

വയസ
70
66
61
60
29
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6

അജയദാസ െക (മരണെപട മകൻ
ദാസൻെറ മകൻ )
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Alappuzha District
Cherthala Taluk
NOTICE

13-09-2021

:എഫ 4 -9063/ 2021

േചരതല താലകില പാണാവളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അചതൻ നായർ െക ,വൽസല ക
െ ജി എസ നിലയം വീടിൽ എനവരെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാണാവളി വിേലജില പേരതരെട മകന സഞീവ എ , െക ജി എസ നിലയം
വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക പാണാവളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം 15-08-2020 ,20 -09 -2010 എനീ തീയതികളിൽ
മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതരെട മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3

േപര
സേചത
ശീപതി
സഞീവ എ

പേരതനമായള ബനം
മകള
മകന
മകന

വയസ
57
54
45

10-09-2021

:എഫ 4 -9010/ 2021

േചരതല താലകില പളിപറം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രവീനൻ െചാങംതറ വീടിൽ
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
പളിപറം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സരസമ , െചാങംതറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക പളിപറം വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0512-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3
4

േപര
സരസമ
രജി
39
36

:എഫ 4 -8974/ 2021
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പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകള

വയസ
63
42
39
36

10-09-2021
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േചരതല താലകില കതിയേതാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പരേഷാതമൻ നികർതിൽ
വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കതിയേതാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര , നികർതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക
കതിയേതാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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.
കമ നമര
1
2
3

േപര
ഇനിര
പരിൻകമാർ
ശീകമാർ

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
62
37
33

10-09-2021

:എഫ 4 -9015/ 2021

േചരതല താലകില േചരതലവടക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക െക തങപൻ മാനനാട്
വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി േചരതലവടക് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാജമ , മാനനാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക
േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-02-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
രാജമ
പജീത
ബിജേരഖ
െറജിേമാൾ

:എഫ 4 -9007/ 2021

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകള

വയസ
73
50
49
47

10-09-2021

േചരതല താലകില പടണകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബാലഗംഗാധരൻ നായർ,രമാേദവി
ൈവശാഖം വീടിൽ എനവരെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പടണകാട വിേലജില പേരതരെട മകന ബറിൻ ബാലഗംഗാധരൻ നായർ , ൈവശാഖം വീടിൽ
േബാധിപിച അേപക പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം 29-07-2006 ,08 -06 -2021 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം
പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട
മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക
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ം 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
1
ബറിൻ ബാലഗംഗാധരൻ നായർ
2
റബിൻ (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില )

പേരതനമായള ബനം
മകന
മകന

വയസ
41
39

08-09-2021

:എഫ 4 -8919/ 2021

േചരതല താലകില പളിപറം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഒ പൗേലാസ കറകെവളി (കാടിപറമ്
) വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പളിപറം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് എ െജ െകാചേതസ്ാമ , കറകെവളി (കാടിപറമ് ) വീടിൽ ,
േബാധിപിച അേപക പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-11-2020 -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.
കമ നമര
1
2
3

േപര
എ െജ െകാചേതസ്ാമ
വനന െക പൗേലാസ
നയന െക പൗേലാസ

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
66
34
29

07-09-2021

:എഫ 4 -8902/ 2021

േചരതല താലകില ൈതകാടേശരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സമതി ഇടതറ വീടിൽ
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
ൈതകാടേശരി വിേലജില പേരതയെട മകന മേനഷ , ഇടതറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക ൈതകാടേശരി വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 2604-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകൾ , ഭർതാവ 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
1
2
3
4

േപര
പതാപൻ
സനിൽ
രാേജഷ
മേനഷ
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പേരതനമായള ബനം
മകന
മകന
മകന
മകന

വയസ
51
48
45
42
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07-09-2021

:എഫ 4 -8937/ 2021

േചരതല താലകില അരര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലകികടി , കമാരൻ കളികണപറമ്
വീടിൽ എനിവരെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അരര വിേലജില പേരതരെട മകള സലഭ , കളികണപറമ് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക
അരര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം 26-04-2021 , 22 -05 -2021 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട
നിയമനസത അവകാശിയാ യി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട മാതാപിതാകൾ
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
1

േപര
സലഭ

പേരതനമായള ബനം
മകള

വയസ
48

10-09-2021

:എഫ 4 -9006/ 2021

േചരതല താലകില കതിയേതാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രഘവരൻ കേനൽ വീടിൽ
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കതിയേതാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഓമന , കേനൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക കതിയേതാട വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1603-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3
4

േപര
പേരതനമായള ബനം
ഓമന
ഭാര്
ശീജേമാൾ (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില മകള
)
ശീേമാൻ (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില )
മകന
പസിൻ
മകന

വയസ
62
39
38
36
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