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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-9263/2021 15-09-2021
 
 േചരതല താലകില  അരതങല വിേലജില പരത്ംപളിൽ ശീൈശലം വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പ

ി  െക മരളി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് പമീള  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  24-03-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

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:എഫ4-10893/2021 28-10-2021
 
 േചരതല താലകില  വയലാര കിഴക് വിേലജില െതേകകണിേശരി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ

,  ഉലാസ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി മകന ഉണികഷൻ റി യ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  12-07-2021, 4-8-2018

എനീ  തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം   നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ, പേരതയെട പിതാവ എനിവർ 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 പമീള ഭാര് 65

2 ബാലമരളി മകന 38

3 മാലിനി മരളി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ റി യ മകന 23

2 ഹരികഷൻ റി യ മകന 20
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-10778/2021 09-11-2021
 
 േചരതല താലകില   തറവര െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭാഷ സരണ നിവാസതറവര

്  െതക്  വിേലജേചരതല  താലക്,ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തറവര െതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരള, സരണ

നിവാസതറവര െതക് വിേലജേചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   തറവര െതക് വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-10838/2021 09-11-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി എന. എ. െനടിയതറ

വീട,േചരതല െതക് വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിേലക്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര്  ലിലി,  െനടിയതറ  വീട,േചരതല െതക്  വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ  ജില,  േബാധിപിച  അേപക

േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള 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:എഫ4-11228/2021 19-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി മാതാവ 91

2 സരള ഭാര് 60

3 സരണ സഭാഷ മകന 34

4 സിബിന സഭാഷ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി ഭാര് 48
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 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി. ബാബരാജ അരര

വിേലജ, ശാരദകഷ ഭവനം വീടില നിനംപരം െചങനാട് വീട,െകാേകാതമംഗലം വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില

എനയാളെട  അവകാശികളക്  വിവിധ ആവശ്തിേലക്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സരടിഫികറിനായി    െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  രജതമ  ആര,  പരം  െചങനാട്

വീട,െകാേകാതമംഗലം വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   െകാേകാതമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.പേരതെന  മാതാപിതാകള 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 രജതമ ആര ഭാര് 56

2 രഞിത് ബി മകന 31

3 ശരത് ബി മകന 23

4 േശയ ആര മകള 22
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-10781/2021 09-11-2021
 
  േചരതല താലകില   േകാടതരത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ പതനപരയല

വീട,േകാടംതരത് വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിേലക്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടംതരത് വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ ചനന, പതനപരയല വീട,േകാടംതരത് വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക

േകാടംതരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള 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:എഫ4-10772/2021 09-11-2021
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവന പി. എം. പൗരണമി വീട

,  കഞികഴി  വിേലജ,  േചരതല താലക്,ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത് പി.

എസ., പൗരണമി വീട, കഞികഴി വിേലജ, േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

07-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ും 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 ചനന ഭരതാവ 72

2 രാേജശ്രി - 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി. എസ. സകമാരി ഭാര് 81

2 ആശ പി. എസ. മകള 52

3 രഞിത് പി. എസ. മകന 47

4 രാേജഷ പി. എസ. മകന 44

5 റാണി പി. എസ.(െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകള 44
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നമര:എഫ4- 11228/2021 19-11-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി.ബാബരാജ ശാരദകഷ

ഭവനം വീടില,അരര വിേലജില നിനം പരം െചങനാട് വീട,െകാേകാതമംഗലം വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  രജതമ  ആര.,  പരം  െചങനാട്  വീട,െകാേകാതമംഗലം

വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപുഴ,  േബാധിപിച അേപക   െകാേകാതമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപിലൃ 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:എഫ4-11429/2021 19-11-2021
 
 േചരതല താലകില   എഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക നികരതില വീട,എഴപന

വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എഴപന വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ശാരദ, നികരതില വീട,എഴപന

വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ, േബാധിപിച അേപക   ഏഴപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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 രജതമ ആര ഭാര് 56

2 രഞിത് ബി. മകന 31

3 ശരത് ബി. മകന 23

4 േശയ ആര. മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ സേഹാദരി 67

2 രാധ സേഹാദരി 56

3 േശാഭ സേഹാദരി 59
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നമര:എഫ4- 11502/2021 18-11-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതല വടക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരപണികര പതവാചിറ

വീട,േചരതല വടക് വിേലജ,ആലപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചരതല വടക്  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സമതിയമ,  പതവാചിറ

വീട,േചരതല വടക് വിേലജ,ആലപഴ, േബാധിപിച അേപക േചരതല വടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-1996 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

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- 11245/2021 19-11-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ ധനലകി വിലാസം വീട

,  േചരതല െതക്  വിേലജ,ആലപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതയെട മകന സഹേദവന, ധനലകി വിലാസം

വീട േചരത േചരതല െതക് വിേലജ, ആലപഴ േബാധിപിച അേപക   േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള 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 സമതിയമ ഭാര് 87

2 അജിതകമാരി െക. ആര.- മരണെപട മകന ശശികമാറിെന
ഭാര്

മകെന ഭാര് 53

3 ശാരിക എസ.   -മരണെപട മകന ശശികമാറിെന മകള പൗതി 33

4 ശരിത എസ.-മരണെപട മകന ശശികമാറിെന മകള പൗതി 29

5 ശീലത എം.-  മരണെപട മകന ജയകമാറിെന ഭാര് മകെന ഭാര് 44

6 ആതിര എസ.  -മരണെപട മകന ജയകമാറിെന മകള പൗതി 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ മകള 70

2 ലളിത മകള 65
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നമര:എഫ 4-11358/2021 19-11-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനീഷ േമാന ഇ. എ.  എബാംമഠം

വീട,പളിപറം  വിേലജ,േചരതല  താലക്  ,ആലപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപി, എബാംമഠം

വീട,പളിപറം വിേലജ,േചരതല താലക് ,ആലപഴ, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില   ൈ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 സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-11397/2021 19-11-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒൗേസഫ േജാസഫ േവതനാട്

വീട,േചരതല വടക് വിേലജ,േചരതല താലക് ,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലവടക് വിേലജില   പേരതനെറ മകള കഞേമാള

വി. െജ. , േവതനാട് വീട,േചരതല വടക് വിേലജ,േചരതല താലക് ,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   േചരതലവടക്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-05-1997  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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. 

 

3 ശീകമാര(െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 62

4 രവീനന മകന 60

5 സഹേദവന മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപി ഭാര് 38

2 ആഷിക (ൈമനര) മകന 9

3 ദക്  (ൈമനര) മകന 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി േജാസഫ ഭാര് 82

2 ഏലികടി മകള 61

3 വി.െജ. ആനണി മകന 60

4 വി. െജ. േജായ മകന 56

5 കഞേമാള വി. െജ. മകള 48

6 കഞേമാൻ വി. െജ. മകന 46
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നമര:എഫ4-11384/2021 18-11-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ. വിമലമ കണിയാംപളില

വീട,തണീരമകം വടക് വിേലജ,േചരതല താലക്,  ആലപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തണീരമകംവടക്  വിേലജില   പേരതയെട  മകന

േമാഹനദാസ െക. ആര, കണിയാംപളില വീട,തണീരമകം വടക് വിേലജ,േചരതല താലക്, ആലപഴ, േബാധിപിച

അേപക   തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള 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:എഫ4-11359/2021 18-11-2021
 
 േചരതല താലകില   ഏഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന സതീഷ ഭവനം വീട,

എഴപന വിേലജ,േചരതല താലക്, ആലപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴപന വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലളിത, സതീഷ ഭവനം വീട, എഴപന

വിേലജ,േചരതല താലക്,  ആലപഴ, േബാധിപിച അേപക   ഏഴപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-1992 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള  ,  ഭാര്  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- 11373/2021 18-11-2021
 
  േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ഇ.  െജ.  േജാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  ൈഷജ  േജാസ,  ഈരാറപഴ  വീട,  െകാേകാതമംഗലം

വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ,  േബാധിപിച  അേപക   െകാേകാതമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനദാസ െക. ആര മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മകള 64

2 രമണി മകള 67

3 െഎഷ മകള 61

4 മേഹശ്രി മകള 57

5 ഗീത മകള 55
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മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.പേരതെന ഭാര്  മാതാപിതാകള 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- 11468/2021 18-11-2021
 
  േചരതല താലകില   പാണാവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനകലതകഞമ, റി.െക.

േഗാപിനാഥ തിേവണി വീട,പാണാവളി വിേലജ,േചരതല താലക്, ആലപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിേലക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണാവളി വിേലജില

പേരതനെറ മകന നിധിന േഗാപി, തിേവണി വീട,പാണാവളി വിേലജ,േചരതല താലക്, ആലപഴ, േബാധിപിച അേപക

പാണാവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടി  കനകലതകഞമ,  റി.െക.  േഗാപിനാഥ  എനിവര  യഥാകമം   25-08-2021,15-06-2011  എനീ

തീയതികളില മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകള 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 4-11393/2021 18-11-2021
 
 േചരതല താലകില   ഏഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. വി. രാജപന മണപറമില വീട,

എഴപന വിേലജ,േചരതല താലക്, ആലപഴ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആശ്തിേലക് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമ വി. ആര.,

മണപറമില വീട, എഴപന വിേലജ,േചരതല താലക്, ആലപഴ , േബാധിപിച അേപക   ഏഴപന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള 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 ൈഷനി േജായി മകള 50

2 ൈഷബിന േജാസ മകന 43

3 ൈഷജ േജാസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിഥന േഗാപി മകന 43

2 നിഥിന േഗാപി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എഫ4- 11386/2021 18-11-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയലകി കളങരപറമ് വീട,പളിപറ

ം വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പളിപറം വിേലജില   പേരതയെട മകള േജ്ാതി  വി.  െക.,  കളങരപറമ്

വീട,പളിപറം വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകള,  ഭരതാവ  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. 

 

1 തങമ വി. ആര. ഭാര് 73

2 സമി റി. ആര. മകള 51

3 സല റി. ആര. മകള 47

4 സീമ റി. ആര. മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി വി. െക. മകള 50
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NOTICE

 
നമര:എഫ4- 11295/2021 18-11-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണി െക. എസ. സാബ സദന

ം വീട,തണീരമകം വടക് വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണീരമകംവടക് വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദര ഭാര്

പജിത സനീഷ , സാബ സദനം വീട,തണീരമകം വടക് വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക

തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  അേപകകയട

െ സംരകണയിലാണ. 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:എഫ4-11207/ 2021 25-11-2021
 
  േചരതല താലകില    േകാടംതരത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എന.  ബാബ സിന

ഭവന,േകാടംതരത്  വിേലജ,േചരതല താലക്  ,ആലപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േകാടംതരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന െക. എം.,

സിന ഭവന,േകാടംതരത് വിേലജ,േചരതല താലക് ,ആലപഴ, േബാധിപിച അേപക   േകാടംതരത് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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:എഫ4-11480/2021 25-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവപിയ  -മരണെപട സേഹാദരെന മകള - 4

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന െക. എം. ഭാര് 73

2 സിന ബി മകള 48

3 സിേനഷ ബി മകന 43
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 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി േജാസഫ വടതറ വീട,പളിപ

റം വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അചാമ ഷാജി, വടതറ വീട,പളിപറം

വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
നമര:എഫ4-11500/2021 25-11-2021
 
  േചരതല താലകില   അരര വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബന മാനാെഴ  വീട,അരര

വിേലജ,േചരതല താലക്, ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഹരികമാര എം., മാനാെഴ വീട,അരര

വിേലജ,േചരതല താലക്, ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകള 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:എഫ4-11477/2021 25-11-2021
 
 േചരതല താലകില   അരകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. െക. െസയദ മഹമദ െഷമീര

മനസില (പതേകരില) വീട,അരകറി വിേലജ, േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരകറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന

െഷമീര പി. എസ. , െഷമീര മനസില (പതേകരില) വീട,അരകറി വിേലജ, േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അചാമ ഷാജി ഭാര് 53

2 സചിന ഷാജി മകന 25

3 സഞ ഷാജി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരികമാര എം. ഭരതാവ 55

2 സര്കഷന (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 21

3 സര്ജിത് മകന 20
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള  സ്ീകരികനതലാതതമാകന.  

            

      

   







 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഎഷാബീവി ഭാര് 57

2 ഷമീനേമാള പി. എസ. മകള 37

3 െഷമീര പി. എസ. മകന 36

4 െഷജീനേമാള പി. എസ. മകള 30

5 ഖദീജ ഉമ മാതാവ 85
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11239/2021 25-11-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. െക. രാഘവന, ലകി നികരതില

 വീട, പളിപറം വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനീയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പളിപറം  വിേലജില   പേരതരെട മകന ജയേദവ,

നികരതില വീട, പളിപറം വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി എം. െക. രാഘവന,

ലകി   എനിവര യഥാകമം  2/11/2010,  20/02/2001  എനീ  തീയതികളില മരണെപടതായം  പേരതരെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകള 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:എഫ4-11070/2021 25-11-2021
 
  േചരതല താലകില   തറവര െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന കാടിപറമില

വീട,േചരതല താലക്,  ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തറവര െതക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരികൃഷന, കാടിപറമില

വീട,േചരതല താലക്, ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   തറവര െതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള 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 ജയേദവ മകന 70

2 ൈലല മകള 65

3 പസനകമാരി- മരണെപട മകന ജയാനനപസാദിെന ഭാര് മകെന ഭാര് 60

4 പജീഷ-മരണെപട മകന ജയാനനപസാദിെന   മകന പൗതൻ 41

5 പജീന- മരണെപട മകന ജയാനനപസാദിെന   മകള പൗതി 37

6 രജീഷ ആര.- മരണെപട മകള ശാനകമാരിയെട മകന - 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 64

2 ഹരികഷന മകന 33
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നമര:എഫ4-11082/2021 25-11-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന േബബി ഹരിഗീതം

വീട,  േചരതല  താലക്,ആലപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലവടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷല േബബി, ഹരിഗീതം വീട,

േചരതല താലക്,ആലപഴ, േബാധിപിച അേപക   േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

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:എഫ4-11232/2021 25-11-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകംെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരണകമാര റി. എസ.

േതാടമഖപില  വീട,േചരതല  താലക്,ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണീരമകംെതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അരണ

രവീനന, േതാടമഖപില വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   തണീരമകംെതക് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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 സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-11336/20214 25-11-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാര യ. ഓനിരികലചിറ

3 ശീജ മകള 43

4 ജിഷ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല േബബി ഭാര് 58

2 വിഷ വി. ബി. മകന 36

3 താര േബബി (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി. ഭാസര മാതാവ 76

2 അരണ രവീനന ഭാര് 45

3 വാസേദവ അരണ മകന 19

4 പതനാഭന അരണ (ൈമനര) മകന 6
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വീട,പളിപറം  വിേലജ,ആലപഴ ജില.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിത സേരഷ , ഓനിരികലചിറ

വീട,പളിപറം വിേലജ,ആലപഴ ജില., േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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 സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി മാതാവ 63

2 സനിത സേരഷ ഭാര് 38

3 ആദിത്ന സേരഷ (ൈമനര) മകന 14

4 അനന് സേരഷ     (ൈമനര) മകള 8
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11059/2021 25-11-2021
 
 േചരതല താലകില   േകാടംതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീശന പി. എം. പതനപരയല

 വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േകാടംതരത്  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  െക.  റി.  ലത  സതീശന,

പതനപരയല വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില,  േബാധിപിച  അേപക   േകാടംതരത്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള 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:എഫ4-11459/25021 25-11-2021
 
  േചരതല താലകില   തണീരമകംവടക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനന പീടികെവളി

വീട,േചരതല താലക്,  ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തണീരമകംവടക്  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  െപാനമ,  പീടികെവളി

വീട,േചരതല താലക്,  ആലപഴ ജില,  േബാധിപിച അേപക   തണീരമകംവടക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള 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:എഫ4-11317/2021 25-11-2021
 
 േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉദയന കനതറ വീട,േചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക. റി. ലത സതീശന ഭാര് 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ ഭാര് 54

2 സേജഷ എസ. മകന 31
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സർടിഫികറിനായി   വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ, കനതറ വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില,

േബാധിപിച അേപക   വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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:എഫ4-11345/2021 25-11-2021
 
 േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന പതവലനികരത് വീട,

േചരതല താലക്,  ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരിദാസ, പതവലനികരത് വീട,

േചരതല താലക്, ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള 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:എഫ4-11219/2021 25-11-2021
 
 േചരതല താലകില   ൈതകാടേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി പനിയാത് വീട,േചരത

തല  താലക്,  ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാടേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന പരഷന, പനിയാത് വീട,േചരതല

താലക്, ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   ൈതകാടേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള,

ഭരതാവ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 45

2 അതല് ഉദയന മകള 27

3 അഖില യ. െക. മകന 23

4 അനപ യ. െക. മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 70

2 വിേനാദിനി മകള 58

3 സഹാസിനി മകള 50

4 ഹരിദാസ മകന 48
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േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-11307/2021 25-11-2021
 
  േചരതല താലകില   ഏഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. അമകടിയമ ശീവിലാസ

വീട,,േചരതല താലക്,  ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഏഴപന വിേലജില   പേരതയെട മകന എസ. എ. ശീകമാര,  ശീവിലാസ

വീട,എഴപന വിേലജ,േചരതല താലക്, ആലപഴ ജിലയില നിനം എറണാകളം,േപാേണകര, ACE അമത റിടീറ് ഓളഡ

ഫാറ് നം. 3ബി, േബാധിപിച അേപക   ഏഴപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-1999 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള, ഭരതാവ

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ മകള 70

2 പരഷന മകന 65

3 ദിവാകരന മകന 63

4 യേശാദ മകള 54

5 ഗീതമ മകള 50

6 മിനി മകള 48

7 സരിത മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ. രാമനാഥ പണികര മകന 92

2 ആര. ശ്ാമ   (മരണെപട മകന രേമശെന മകള) പൗതി 53

3 എസ. എന. ജയചനന   (മരണെപട മകള രമണിയെട
മകന)

- 63

4 ആര. രാജലകി   (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില)-  (മരണെപട
മകള രമണിയെട മകള)

- 57

5 എസ. എന. രാേജനന  (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില)
(മരണെപട മകള രമണിയെട മകന)

- 55

6 എസ. എ. ശീകമാര മകന 70
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