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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 4 -9838 / 2021 01-10-2021
 
 േചരതല താലകില   തറവര െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി രാജകമാർ , ശാസ നിവാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തറവര െതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമ എസ , ശാസ നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   തറവര െതക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എഫ 4 -9785 / 2021 29-09-2021
 
  േചരതല താലകില   തണീരമകംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക സലഭ (സലഭ

മാളിേയകൽ  കല്ാണി  )  ദീപാ  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണീരമകംവടക് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ജി

േവണകടൻ , ദീപാ നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമ എസ ഭാര് 48

2 റി ആർ സരജ മകന 24

3 ശീപാർവതി മകള 20

4 സാവിതി അമ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി േവണകടൻ ഭരതാവ 68

2 അഡ് .ഡി ബി ദീപാറാണി മകള 49

3 രാേജഷ സലഭ മകന 46

4 അഖിൽ വി മകന 34

5 ഇനജ ബലറാം      മരണെപട മകൻ ബലറാമിെൻറ മകള 20
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6 സാനജ ബലറാം     മരണെപട മകൻ ബലറാമിെൻ(  ൈമനർ
)
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 4 -10351/ 2021 18-10-2021
 
  േചരതല താലകില   േചരതലവടക്  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാവതിയമ പി  എ

േഗാപാനനം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േചരതലവടക്  വിേലജില    പേരതയെട  മകന ജയപസാദ  ജി  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ , ഭർതാവ എനിവർ ജീവിചിരിപില 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ 4 -9812/ 2021 13-10-2021
 
 േചരതല താലകില   മാരാരികളം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രകറപ്  തിരവാതിര

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാരാരികളം വടക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേമഷ പി , േബാധിപിച അേപക   മാരാരികളം

വടക്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനേലഖ   (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില ) മകള 65

2 ശീലത മകള 59

3 ജയപസാദ ജി മകന 59

4 ഉഷകമാരി                          മരണെപട മകൻ
ജയറാമിെൻറ ഭാര്

ഭാര് 35

5 ഗൗതം കഷ െജ    (ൈമനർ )                                ടി
മകൻ

മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി ഭാര് 68

2 സേമഷ പി മകന 42

3 സജിത്കമാർ  പി മകന 37
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഫ4-10151/2021 07-10-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം സീഫൻ, ഏലികട

ി  സീഫൻ   േപാകാട്  കിഴേകനികർത്  വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മാതയ പി

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   28-05-2021,   13-9-2012 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതരെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-9755/2021 04-10-2021
 
 േചരതല താലകില   ഏഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാേഫൽ െക എ  പളിതറ നികർത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  ആനീസ എം െജ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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:എഫ4-9756/2021 04-10-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതല െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  തടാംചിറയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഡൽഫീന സീഫൻ മകള 51

2 മാതയ പി എസ മകന 48

3 അൽേഫാൻസ േജാസഫ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനീസ എം െജ ഭാര് 57
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സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് തങമ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-12-2004  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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:എഫ4-9746/2021 04-10-2021
 
 േചരതല താലകില   േകാടംതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയറാം  േദവി സദനം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ അമ പി രാധകഞമ േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-1992 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

പിതാവ ജീവിചിരിപില.  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:എഫ4-9911/2021 04-10-2021
 
 േചരതല താലകില  അരകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഹീമ െക എം  ഹമദാനിയ ഗാർഡൻസ

് വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പേരതയെട സേഹാദരി ഐഷീവി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2013 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ,  ഭർതാവ ജീവിചിരിപില.  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഭാര് 61

2 അശ്തി റി മകള 35

3 ആശ റി മകള 34

4 അനേമാൾ റി മകള 32

5 അരൺ റി എൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി രാധകഞമ അമ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എഫ4-9945/2021 07-10-2021
 
  േചരതല താലകില   തണീരമകം  വടക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജാമണി  സി  െക

െകാലംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പതാവതിയമ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    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:എഫ4-9726/2021 04-10-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ, ലീലാമ  മംഗലതകര

ി  വീടിൽ  എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള കഞേമാൾ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ 16-01-2008, 12-7-2012

എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:എഫ4-9912/2021 04-10-2021
 
 േചരതല താലകില   േകാടംതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടീസ എബഹാം  കരമാേഞരി

വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന പീറർ വർഗീസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

1 ഐഷീവി സേഹാദരി 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതിയമ െക ഭാര് 70

2 രാംരാജ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാളി മകള 52

2 കഞേമാൾ മകള 49

3 ജിൻസി മകള 45

4 ജറി ( മരണമടഞ മകൾ ജസിയെട മകൻ) മകന 20
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പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    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:എഫ4-10216/2021 07-10-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതല വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസമ േജാൺ  മാവങൽ

വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന േജകബ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ  സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ ജീവിചിരിപില.  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:എഫ 4-10237/2021 07-10-2021
 
 േചരതല താലകില  അരകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത റി എസ  സായ േജ്ാതി വീടിൽ

 എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ സധീശൻ നായർ െക എൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എബഹാം െക പി ഭരതാവ 92

2 എലിസബത് േജാസഫ മകള 66

3 ലീന അേലാഷ്സ മകള 64

4 ലിസി െഹയസൽ മകള 61

5 പീറർ വർഗഗീസ മകന 57

6 മാജിത േപാൾ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജകബ മകന 65

2 ൈസല േജായി മകള 62

3 േബബിചൻ മകന 58

4 വർഗീസ െജ മകന 54

5 റീനാേമാൾ മകള 51

6 േജാബി എം േജാൺ മകന 45

7 അബി േജാൺ (മരണെപട മകൾ റാണി േജാണിൻെറ മകൻ) പൗതൻ 25

8 െമൽബി േജാൺ (മരണെപട മകൾ റാണി േജാണിൻെറ
മകൻ)

പൗതൻ 19
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പേരതയെട  പിതാവ  ജീവിചിരിപില.    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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധീശൻ നായർ െക എൻ ഭരതാവ 58

2 ലാവണ് സധീഷ മകള 25
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-9335/2021 28-09-2021
 
 േചരതല താലകില   പാണാവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഖാദർ  ദാറൽ ബസാൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മജീബ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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:എഫ4-10379/2021 13-10-2021
 
  േചരതല താലകില   മാരാരികളം  വടക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരികടി,  ഒ  െക

കരണാകരൻ  തടാതെവളി  വീടിൽ  എനിവരെട    അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട മകന അേശാകൻ സി െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

27-08-2013,  22-10-2000  എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 60

2 മജീബ മകന 42

3 മനീർ മകന 40

4 മബീന (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ സി െക മകന 58
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-9708/2021 01-10-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി വി േജാൺ, േമബിൾ േജാൺ

 തീയാടപറമിൽ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േചരതലവടക്  വിേലജില    പേരതരെട  മകന മേനാജ  റി  െജ  ,   േബാധിപിച  അേപക

േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ 11-03-2011,  11-7-2021  എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 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:എഫ4-9744/2021 01-10-2021
 
 േചരതല താലകില   എഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െജ േസവ്ർ  വാടകകത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എഴപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ടീസ ,   േബാധിപിച അേപക   എഴപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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:എഫ4-9738/2021 01-10-2021
 
  േചരതല താലകില   വയലാര  ഈസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ പി  െക

ൈപനംചവടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ റി െജ മകന 47

2 േജാർജ് റി െജ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടീസ ഭാര് 59

2 ജീേമാൻ വി എകസ മകന 33

3 ജിേജാ വി എകസ മകന 27
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സർടിഫികറിനായി   വയലാര ഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമലാകി ,  േബാധിപിച അേപക   വയലാര ഈസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-10-2003  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    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:എഫ4-9484/2021 30-09-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ െക പി  ചാതികാട്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളിപറം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശിവരാമൻ നായർ െക, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2017-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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:എഫ4-9486/2021 30-09-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതല വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാരി  േവറകാടെവളി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരതല വടക് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഉതമൻ വി , േബാധിപിച അേപക   േചരതല

വടക്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി ഭാര് 87

2 റാണി പി െക മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവരാമൻ നായർ െക ഭരതാവ 72

2 കാർതിക എസ നായർ മകള 35

3 വിനീത എസ നായർ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉതമൻ വി ഭരതാവ 65
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നമര:എഫ4-9702/2021 29-09-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതല വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക  വടയാറെവളി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േചരതല വടക് വിേലജില   പേരതയെട മകന പശാന് , േബാധിപിച അേപക   േചരതല വടക് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ എനിവർ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

  ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല സി മകള 54

2 പദീപ സി മകന 52

3 പശാന് മകന 47
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 4 -9647 / 2021 29-09-2021
 
 േചരതല താലകില   കടകരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേവകാനനൻ പി  മതപാസ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടകരപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല െക ,  േബാധിപിച അേപക   കടകരപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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:എഫ 4 -9633/ 2021 29-09-2021
 
  േചരതല താലകില  െപരമളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗദാമിനി  െനടമറത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരമളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പങജാക കർതാ , േബാധിപിച അേപക   െപരമളം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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:എഫ 4 -9458/ 2021 28-09-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൻ പതനാഭൻ നായർ

 ശീനിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല െക ഭാര് 55

2 പി വി മേഹഷ ആനന് മകന 23

3 വിഘേനഷ  ആനന്      (ൈമനർ ) മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാക കർതാ ഭരതാവ 67

2 സൗമ് റി  പി   (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില ) മകള 22
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സർടിഫികറിനായി   തണീരമകം വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീനാകിയമ , േബാധിപിച അേപക   തണീരമകം

വടക്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എഫ 4 -9391/ 2021 28-09-2021
 
 േചരതല താലകില   എഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി , ആനണി , ഇലഞികൽ വീടിൽ

 എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എഴപന വിേലജില   പേരതരെട  മകന െജയിംസ ഇ എ ,   േബാധിപിച അേപക   എഴപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   19-04-2019,

29 -7 -2004 എനീ തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതരെട  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    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:എഫ 4 -9467/ 2021 30-09-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകം െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ  തരേതൽ

അജയഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തണീരമകം  െതക്  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  േഗാമതി  എൽ ,  േബാധിപിച  അേപക

തണീരമകം െതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകിയമ ഭാര് 80

2 െക പി സേരഷ   (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില ) മകന 56

3 െക പി സധീർ മകന 54

4 െക പി സനിൽ   (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില ) മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആഗനസ മകള 47

2 െജയിംസ ഇ എ മകന 45

3 േജാസി ഇ എ മകന 42

11146 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എഫ  4 -9684/ 2021 30-09-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻ  പാപളി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഗീത ,  േബാധിപിച അേപക   െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-1998 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ, ഭാര് എനിവർ ജീവിചിരിപില   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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാമതി എൽ ഭാര് 84

2 സേരഷ ബാബ  റി  എ മകന 56

3 അജയ ബാബ റി എ മകന 54

4 ഷീജ ജി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഗണാേദവി മകള 65

2 ഗീത മകള 60

3 പി സി സേനാഷ മകന 53

4 സരളി മകള 54

5 ഷാജി മകന 52
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 4-10352/2021 25-10-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി പേമാദ,  കാരങാടചിറ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാേദവി േബാധിപിച അേപക   േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -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. 

 
നമര:എഫ 4-106702021 25-10-2021
 
  േചരതല താലകില   പടണകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന,   െചറപറമ്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ അേശാകൻ   േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ 4-10851/2021 25-10-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പകാശൻ,  കളരികൽ െവളിയി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസനി അമ 62

2 ഗീതാേദവി ഭാര് 40

3 പണവ െക പേമാദ (ൈമനർ) മകന 15

4 പതയഷ െക പേമാദ (ൈമനർ) മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ ഭരതാവ 66

2 അശ്തി അേശാകൻ മകള 36

3 കാർതിക അേശാകൻ മകള 32
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ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന പശാന് െക പി  േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ, ഭാര് എനിവർ ജീവിചിരിപില.  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പശാന് െക പി മകന 39

2 പവീൺ െക പി മകന 36
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-9388/2021 29-09-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതല വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ രാജപൻ  െപാേളെവളി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരതല  വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന , േബാധിപിച അേപക   േചരതല വടക്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    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:എഫ4-9692/2021 01-10-2021
 
 േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി രാേജനബാബ  കറഞർ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മായാലകി  എസ ,േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  പിതാവ  ജീവിചിരിപില.  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:എഫ4-9605/2021 01-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 66

2 ജയപിയ ഒ മകള 42

3 ജേയഷ പി ആർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായാലകി  എസ ഭാര് 49

2 ലീലാവതിയമ   ( െമാഴി േരഖെപടതിയിടില.) അമ 80

3 ആദർശ െക ആർ മകന 24

4 അഭിേഷക െക ആർ മകന 21
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 േചരതല താലകില   തണീരമകം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ പി െക, െക യ

ു കഞകഞ് േകേളാത് ചിറയിൽ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണീരമകം വടക് വിേലജില   പേരതരെട  മകള നീന േമരി ഫിലിപ് , േബാധിപിച

അേപക   തണീരമകം വടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  31-05-2018,  16 -6 -2021  എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില.  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:എഫ 4-9637/2021 01-10-2021
 
 േചരതല താലകില   മാരാരികളം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീലത  മഠതിൽ ചിറ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാരാരികളം വടക് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ചനബാബ, േബാധിപിച അേപക   മാരാരികളം വടക് വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:എഫ4-9487/2021 01-10-2021
 
  േചരതല താലകില  പാണാവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലികടി  സി  എ,  ഔേസഫ

ചേണെവളിയിൽ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പാണാവളി വിേലജില   പേരതരെട മകള േമരികടി സി എ, േബാധിപിച അേപക പാണാവളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാളകൾ   30-06-2020, 25-10-1998 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച

് 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീന േമരി ഫിലിപ് മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനബാബ ഭരതാവ 52

2 ശീലകി എസ മകള 20

3 ശീപാർവതി എസ   (ൈമനർ ) മകള 17
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നമര:എഫ 4 -9725/2021    01-10-2021
 
 േചരതല താലകില   േകാടംതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  െകാചതറ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടംതരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ചനിക ,  േബാധിപിച അേപക   േകാടംതരത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    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:എഫ 4-9717/2021 01-10-2021
 
 േചരതല താലകില   ൈതകാടേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി  മണാറംകാട  വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈതകാടേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െകാചേതസ് , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാടേശരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ മകള 74

2 േമരികടി സി എം മകള 72

3 ലിലികടി  (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകള 65

4 േമരികടി ആൻ്റണി  (മരണെപട മകൻ ആൻ്റണിയെട ഭാര് )മകെന ഭാര് 61

5 ചിഞ സി ആൻ്റണി  (മരണെപട മകൻ ആൻ്റണിയെട
മകൾ)

പൗതി 37

6 റിഞ സി ആൻ്റണി  (മരണെപട മകൻ ആൻ്റണിയെട മകൻ
)

പൗതൻ 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 50

2 േമരി വർഗീസ മകള 33

3 വിനീത െക വി മകന 26

4 വിനീഷ െക വി മകന 25

5 വിവീഷ വി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചേതസ് ഭാര് 46
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നമര:എഫ4-9696/2021 29-09-2021
 
 േചരതല താലകില   മാരാരികളം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ  േപാകാട് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാരാരികളം വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജമ േബാധിപിച അേപക   മാരാരികളം വടക് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2010 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    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. 

 

2 അൽേഫാൻസ ആൻ്റണി  (ൈമനർ) മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ ഭാര് 78

2 പദീപ മകന 60

3 രാേജശ്രി മകള 57

4 രാജീവ മകന 53

5 സേദവ മകന 50
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Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-9331/ 2021 28-09-2021
 
 േചരതല താലകില   അരകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക അബദള  പനതറ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരകറി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംലത് പി ബി, േബാധിപിച അേപക   അരകറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    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:എഫ 4 -9394/2021 28-09-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ  അയങാട് കിഴേക

നികർത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജസിേമാൾ  േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

05-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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:എഫ4-9332/2021 23-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലത് പി ബി ഭാര് 69

2 ഷഫീകത്  പി എ മകള 48

3 ഷകീല പി എ മകള 44

4 ഷമീല പി എ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസിേമാൾ ഭാര് 50

2 രമ്ാ കഷൻ മകള 25

3 ലകി മകള 22
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 േചരതല താലകില  പാണാവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ നായർ  െചറവളിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണാവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമഖികടി, േബാധിപിച അേപക  പാണാവളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

05-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:എഫ4-9367/2021 04-10-2021
 
 േചരതല താലകില   െപരമളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ , ഭാരതി   തറയിൽ

വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമളം  വിേലജില   പേരതരെട  മകള അയിഷ  േബാധിപിച അേപക   െപരമളം  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

23-02-2002  ,19-7-2020  എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമഖികടി ഭാര് 76

2 ബിജ സി ആർ മകന 50

3 സിത പിള മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അയിഷ മകള 64

2 സധീർ മകന 57

3 പഭ തമി  (മരണെപട മകൻ റി  വി തമിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 53

4 ആതിര റി റി (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) (മരണെപട മകൻ
റി  വി തമിയെട മകൾ )

പൗതി 27

5 അർജൻ  (മരണെപട മകൻ റി  വി തമിയെട മകൻ ) പൗതൻ 23
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