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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ4-9025/2021 10-09-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റനീഷ  നാരായണെവളി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തണീരമകം വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജിത െക എസ  േബാധിപിച അേപക   തണീരമകം വടക് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

07-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന അമ 71

2 രജിത െക എസ ഭാര് 37

3 ശീലക്മി ആർ (ൈമനർ) മകള 14

4 ശീഹരി ആർ (ൈമനർ) മകന 8
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ4-9751/2021 28-09-2021
 
  േചരതല താലകില   കഞികഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി   പളികൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി  വിേലജില   പേരതയെട മകന സതീശൻ പി  ,  േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2021 -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 േസാമനാഥൻ മകന 64

2 ആനനവലി മകള 63

3 രാമചനബാബ മകന 62

4 േമാഹനദാസ മകന 59

5 സതീശൻ പി മകന 56

6 സത്േനശൻ മകന 51

26th October 2021Revenue Department9193
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ 4 -7399/ 2021 30-07-2021
 
  േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീതാംബരൻ  കാളിപറമ്

നികർത് വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക പി അമൽ , കാളിപറമ് നികർത് വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-04-2021  -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. 

 
:എഫ 4 -9139/ 2021 18-09-2021
 
 േചരതല താലകില   കടകരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലമ ജി  പതൻവീട വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടകരപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബൽരാജ ബി , പതൻവീട വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടകരപളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ എനിവർ 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. 

 
:എഫ 4 -5614/ 2021 18-09-2021
 
 േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സതീേദവി  േദവിനിലയം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 55

2 െക പി ആേരാമൽ മകന 28

3 െക പി അമൽ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാൻസി വി ബി മകള 60

2 ബൽരാജ ബി മകന 55
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അരര വിേലജില   പേരതയെട മകന പദീപകമാർ പി , േദവിനിലയം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ,  മാതാപിതാകൾ എനിവർ  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. 

 
:എഫ 4 -9128/ 2021 18-09-2021
 
 േചരതല താലകില  കതിയേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനനകിണി  കാകേരഴത് മഠം

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കതിയേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ , കാകേരഴത് മഠം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കതിയേതാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-01-2007  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ

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. 

 
:എഫ 4 -9246/ 2021 18-09-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ  ചാലനികർതിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തണീരമകം വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പങജാകി , ചാലനികർതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-1996  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപകമാർ പി മകന 55

2 സജാത പി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ ഭാര് 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി ഭാര് 92

2 മാലതി മകള 66

3 ലീല മകള 62

26th October 2021Revenue Department9195
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

4 ഭാസര മകള 59

5 ഓമന മകള 54

6 അമിളി മകള 46
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ 4 -9399/ 2021 23-09-2021
 
  േചരതല താലകില   െപരമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജേയഷ  കിഴേകനീണപറമ്

(തരേതൽ )വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇൻഷറൻസ െകയിം ലഭികനതിനം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത ജേയഷ ,

കിഴേകനീണപറമ് (തരേതൽ )വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരമളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ 4 -9286/ 2021 23-09-2021
 
 േചരതല താലകില   കതിയേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ ജി  അജയ നിവാസ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കതിയേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമല , അജയ നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കതിയേതാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ

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. 

 
:എഫ 4 -9280/ 2021 23-09-2021
 
  േചരതല  താലകില    അരതങല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േതാമസ  െക  െജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത ഭാര് 34

2 ലീല അമ 60

3 സിദാർത് െജ  (ൈമനർ ) മകന 6

4 സഞയ റി െജ  (ൈമനർ ) മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല ഭാര് 50
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േകായിൽപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരതങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീമ പി ഇ , േകായിൽപറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -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. 

 
:എഫ 4 -9368/ 2021 23-09-2021
 
  േചരതല താലകില   േചരതല െതക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസമ,  ഭാസരൻ

കാരിടെവളി വീടിൽ എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരതല െതക് വിേലജില   പേരതരെട മകന പകാശൻ ബി , കാരിടെവളി വീടിൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    10-05-2021, 13 -12 -2020 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട 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. 

 
:എഫ 4 -9405/ 2021 23-09-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ  ചരവിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തണീരമകം വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശകനള , ചരവിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

02-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  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 ലീമ പി ഇ ഭാര് 35

2 ആൻടിഡ മിേടാ (ൈമനർ ) മകള 15

3 ആൻഡിമ  സാനിയ േതാമസ (ൈമനർ
)

മകള 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ ബി മകന 58

2 കല െക മകള 53

3 ലത മകള 50
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള ഭാര് 53

2 മിഥൻ മകന 27

3 മിഥല മകള 25
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ 4 -9091/ 2021 15-09-2021
 
 േചരതല താലകില   പാണാവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലവാര്ർ ,ഇനിരേദവ

ി എം  വടേകവാര്ം വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണാവളി വിേലജില   പേരതരെട മകന വിഷ വി വി , വടേകവാര്ം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   21-05-2019 ,24 -07 -2020 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള  ഗവെണന്  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ 4 -9215/ 2021 15-10-2021
 
  േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപൻ ,കൗസല്

തരതികളങര വീടിൽ എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില   പേരതരെട  മകന സേനാജ  ,  തരതികളങര വീടിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    11-05-2009 ,07 -06 -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. 

 
:എഫ 4 -8908/ 2021 08-09-2021
 
  േചരതല താലകില   കഞികഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളനി   െകാചെവളി  വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിഷ വി വി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ മകള 55

2 ഷാജി മകന 53

3 ബിജ മകന 48

4 സജീവ മകന 42

5 സേനാജ മകന 40
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ , െകാചെവളി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -

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. 

 
:എഫ 4 -9140/ 2021 15-09-2021
 
  േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവി  വടേകെവളി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതയെട മകന വിശ്ംഭരൻ , വടേകെവളി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ  ,ഭർതാവ  എനിവർ  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. 

 
:എഫ 4 -9157/ 2021 15-09-2021
 
  േചരതല  താലകില    ൈതകാടേശരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ൈഷന  െക  വി

കറികാടനികർതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാടേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നവ് പി എൻ , കറികാടനികർതിൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-02-2020  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 65

2 അമിളി മകള 41

3 ചിത മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശ്ംഭരൻ മകന 69

2 ഭാമിനി മകള 64

3 ഹരിദാസ മകന 59

4 സേരനൻ മകന 56
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നവ് പി എൻ ഭാര് 40

2 അഭിനവ െക എസ  (ൈമനർ ) മകന 12

3 അഭിനന െക എസ  (ൈമനർ ) മകള 8
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ 4 -9090/ 2021 18-09-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ  അനിൽ ഭവൻ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിനീഷ എ പി , അനിൽ ഭവൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-05-2021  -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. 

 
:എഫ 4 -9242/ 2021 18-09-2021
 
  േചരതല താലകില   പാണാവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനൻ  കനത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാണാവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പവീൺ പി , കനത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

02-2021  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമ ഭാര് 62

2 സാബ എ പി മകന 44

3 അനിൽകമാർ എ പി മകന 42

4 ബിനീഷ എ പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 57

2 പശാന് പി മകന 33

3 പവീൺ പി മകന 30
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