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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4- 11949/2021 30-11-2021
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജശ്രി പി. ഗീതാലയം,കഞിക

ഴി വിേലജ,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലമരളി എ. ബി., േശയസ (ഗീതാലയം),കഞികഴി

വിേലജ,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള,

ഭാര് 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- 11603/2021 30-11-2021
 
 േചരതല താലകില   മാരാരികളംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരന വി. െക. വടചിറ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാരാരികളംവടക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന േബാസ റി.  െക.,  വടചിറ

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലമരളി എ. ബി. മകന 56

2 ബീന പി. മകള 52

3 ഗീതാേദവി ആര മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബാസ റി. െക. മകന 61

2 തങചന െക. റി. മകന 57

3 ദീപ വി. സി. മകള 44
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11542/2021 30-11-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ െക. പി. പതനതറ വീട,

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

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗമ് വി. എസ.,

സ്പ ഭവന,തറവര െതക് വിേലജ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമ് വി. എസ. ഭാര് 40

2 ബദ ബി. ബിജ  (ൈമനര) മകന 12

3 വളി മാതാവ 71
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 4 -10939/ 2021 01-11-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘവരൻ  എം  വി , രാേജഷ ഭവൻ

വീടിൽ  ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ  ആർ , േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ

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

10-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ 4 - 10612/ 2021 03-11-2021
 
  േചരതല   താലകില   േചരതല   െതക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ    അനരിചേപായ  നാരായണൻ ,

പനമടതയിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതല  െതക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പഷരൻ    േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-1996  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ  ആർ മകന 50

2 കവിത  െക മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷരൻ മകന 55

2 കഷണ  കമാർ മകന 66

3 പഷപ മകള 60

4 രതനവലി മകള 50

5 േപമകമാരി   (മരണമടഞ  മകൻ പകാശൻ്െറ  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 45

6 പിയദർശിനി  ( ൈമനർ)     (മരണമടഞ  മകൻ
പകാശൻ്െറ  മകൾ )

പൗതി 14

7 പിയരഞിനി  ( ൈമനർ)    (മരണമടഞ  മകൻ പകാശൻ്െറ
മകൾ )

പൗതി 15
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നമര:എഫ 4 -10879 / 2021 03-11-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതല വടക് വിേലജില  താമസിച വരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ  വി  െജ , േചർതല

വടക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരതല വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിൻസി േജാൺ , േബാധിപിച അേപക   േചരതല

വടക്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2020  -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 -10714/ 2021 01-11-2021
 
 േചരതല താലകില   വയലാര ഈസ് വിേലജില  താമസിച വരെവ അനരിചേപായ  അനമ േബാബൻ,  േബാബൻ

 പി  മാതയ ,   െപാേനഴത്  വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വയലാര  ഈസ്  വിേലജില  പേരതരെട   മകള േസാബിയ േബാബൻ ,

േബാധിപിച അേപക   വയലാര  ഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന റിേപാരടം

മരണ   സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില    ടിയാളകൾ   യഥാകമം   05-10-2013,   26  -08  -2021   തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം  പേരതരെട    നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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 - 10849/ 2021 01-11-2021
 
 േചരതല താലകില   അരകറി  വിേലജില  താമസിച വരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ,  ഐശ്ര്  വീടിൽ

,എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരകറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതമ   േബാധിപിച അേപക   അരകറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-10-2021  -ല

8 രതീഷ  (മരണമടഞ  മകൾ ഉഷയെട  മകൻ ) പൗതൻ 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിൻസി േജാൺ ഭാര് 49

2 എബി  േജാൺ മകന 18

3 എഡ്ിൻ  േജാൺ  (ൈമനർ ) മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാണി േബാബൻ മകള 34

2 േസാബിയ േബാബൻ മകള 29

3 േസാന  േബാബൻ മകള 20
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാ നസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ 4 -11030 / 2021 01-11-2021
 
 േചരതല താലകില  േകാടംതരത് വിേലജില  താമസിച വരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ  ശിവദാസൻ ,   മാറാട്

 വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടംതരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈനജദാസ   േബാധിപിച അേപക  േകാടംതരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-09-2021  -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 -11006/ 2021 01-11-2021
 
 േചരതല താലകില   വയലാര  ഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണൻ ,   വളപരയകൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയലാര  ഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഭദ    േബാധിപിച അേപക   വയലാര  ഈസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമ ഭാര് 61

2 കണൻ  സി ആർ മകന 43

3 േസതലക്മി  ഐ ആർ മകള 40

4 സായിപാർവതി  ഐ ആർ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി മാതാവ 68

2 ൈനനദാസ  (െമാഴി  േരഖെപടതിയിടില ) മകന 40

3 ൈനജദാസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജനകി  അമ മാതാവ 95

2 സഭദ ഭാര് 58
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നമര:എഫ 4 - 11063/ 2021 02-11-2021
 
  േചരതല താലകില   കടകരപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ  നായർ വി  ,

സേരാജാമനിരം (ുതിരാഗം ) വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകരപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീരാഗ  എം   േബാധിപിച അേപക

കടകരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത 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 -11027 / 2021 02-11-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതല വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ  േമാഹനകമാരൻ

നായർ ,   കറപനാട്   മഠം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതല വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി  എസ   േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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. 

 

3 മിഥൻ വി ആർ മകന 36

4 നിസിൻ മകന 34

5 ഓൾഗ  വി ആർ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 52

2 ുതി മകള 29

3 ശീരാഗ  എം മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി  എസ ഭാര് 61

2 സമ േമാഹൻ  എസ മകള 37

3 ജയേമാഹൻ  എസ മകന 33
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 4 -10595/ 2021 02-11-2021
 
 േചരതല താലകില   കതിയേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ ,   ൈവപിേശരി

 വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിയേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി    േബാധിപിച അേപക   കതിയേതാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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 -10569/ 2021 02-11-2021
 
 േചരതല താലകില   മാരാരികളം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിൻ  േമരി ,  േജാസഫ

ആനണി  ,   അറയൽ   വീടിൽ  എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മാരാരികളം   വടക്  വിേലജില  പേരതരെട  മകന രഞ  െജ  അറയൽ

േബാധിപിച അേപക   മാരാരികളം വടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   യഥാകമം    13-08-2021,   23 -06 -2021   എനീ  തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം   പേരതരെട    നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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 - 10566/ 2021 02-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 58

2 ഷാജി മകന 39

3 ഷീജ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാജ  േമാൻ  െജ മകന 52

2 കാതറീൻ  മാർഗരറ് മകള 51

3 രഞ  െജ  അറയൽ മകന 46
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 േചരതല താലകില   തറവര െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഈശ്രികടി അമ ,  പതപറമത്

 വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തറവര െതക് വിേലജില   പേരതയെട മകന മധസദനൻ നായർ , , േബാധിപിച അേപക   തറവര

െതക്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 -10571/ 2021 02-11-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിറിൾ ,  െസല ,  ചിറയിൽ  വീടിൽ

 എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടണകാട വിേലജില   പേരതരെട മകന േയശദാസ   േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില   ടിയാളകൾ   യഥാകമം  28-08-1995

, 15 -09 -2008  എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമാനസത 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 - 11026/ 2021 03-11-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതല വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  െജ  േജാസഫ ,   മചങൽ

 വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരതല വടക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിേജാ േജാസഫ   േബാധിപിച അേപക

േചരതല  വടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി മകള 52

2 മധസദനൻ നായർ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ് മകന 57

2 മാതയസ മകന 55

3 േജകബ മകന 50

4 ഇേഗഷ്സ മകന 49

5 േയശദാസ മകന 45
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ 4 -10920 / 2021 02-11-2021
 
 േചരതല താലകില   മാരാരികളം  വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഗദമ ,   ശിവൻ പിള ,

ശിവസദനം  വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മാരാരികളം  വടക്  വിേലജില   പേരതരെട   മകന സധീർ എസ   േബാധിപിച  അേപക

മാരാരികളം  വടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ  യഥാകമം    30-08-2012,   25  -05  -2021   എനീ   തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമാനസത 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:എഫ 4 -10923 / 2021 02-11-2021
 
  േചരതല താലകില   േചരതല വടക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ  െക റി  ,

കവകാടെവളി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരതല വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതി  വി എൻ ,   േബാധിപിച അേപക   േചരതല

വടക്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത 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 -11034/ 2021 01-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാഫി ഭാര് 60

2 േസാേജാ  േജാസഫ മകന 36

3 സിേജാ േജാസഫ മകന 33

4 സാേജാ േജാസഫ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ കമാർ മകന 48

2 സധീർ  എസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതി  വി എൻ ഭാര് 52

2 അഭിജിത  െക എ മകന 25

3 അനജിത  െക  എ മകന 25

07th December 2021Revenue Department15469
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി  േമാഹൻ , േവലിയകത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി എൻ  സലീന   േബാധിപിച അേപക   പടണകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി എൻ  സലീന ഭാര് 63

2 എം  നികിത മകള 37

3 നവീൻ േമാഹൻ മകന 41

15470 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11028/2021 03-11-2021
 
  േചരതല താലകില  പടണകാട വിേലജില ഇടവനാടേതാപിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി

സരസ്തിയമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന എസ ശശികമാര േമേനാൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-04-2019-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:എഫ4-11062/2021 05-11-2021
 
 േചരതല താലകില  അരര വിേലജില ൈകതവളപിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ, െകാചപൻ

 എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതരെട  മകന ഗിരിവാസൻ െക െക   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം 21-09-2012, 10-8-1977

എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ രാമചന േമേനാൻ മകന 62

2 എസ ശശികമാര േമേനാൻ മകന 60

3 എസ രമാേദവി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ മകന 66

2 ശശി െക െക മകന 61

3 മണി മകള 60

4 സേലാചന സകമാരൻ മകള 55

5 ഗിരിവാസൻ െക െക മകന 52

6 ചനിക െക െക മകള 49

7 സജാത െക െക മകള 46
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നമര:എഫ4-10684/2021 05-11-2021
 
 േചരതല താലകില   കതിയേതാട വിേലജില കളതിപറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ

,  വിേകാറിയ  എനിവരെട   അവകാശിക്  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട  മകന ൈലജ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  യഥാകമം  25-11-2012, 15-

2-2014 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ 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:എഫ4-10636/2021 05-11-2021
 
  േചരതല താലകില േചരതല വടക്  വിേലജില സമിദീപ  വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  എം

ചനേശഖരൻ നായർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് പസനകമാരി  േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  20-08-2021-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:എഫ4-10591/2021 05-11-2021
 
 േചരതല താലകില  കഞികഴി വിേലജില കാരികഴി വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ വിദ്ാധരൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഓമന  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-02-2021-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 ൈലജ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ പസനകമാരി ഭാര് 66

2 സധീപ ചനൻ മകന 43

3 സമിത ചനൻ മകള 37
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നമര:എഫ4-11362/2021 05-11-2021
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില   േകാടവീടിൽചിറ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക

ശിവദാസൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സശീല എം എൽ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  12-08-2013-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:എഫ4-10801/2021 05-11-2021
 
 േചരതല താലകില   പാണാവളി  വിേലജില വിഷഭവനം വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതാംബിക,

േവണേഗാപാലൻ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതരെട മകൻ വിഷേമാൻ റി വി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം 05-06-2021, 3-

5-2021 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  നിയമാനസത 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 59

2 വിേനാദ െക വി മകന 39

3 വിജിത മകള 36

4 വിദ്ാേമാൾ ഒ െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല എം എൽ ഭാര് 64

2 ശാലിനി െക എസ മകള 46

3 രാേജഷ െക എസ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനേമാൾ മകള 30

2 വിഷേമാൻ റി വി മകന 28
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NOTICE

 
നമര:എഫ4-10957/2021 05-11-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതല വടക് വിേലജില കൂർമഠം വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി രാമചന

്ദ  അയർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ജയലകി െക ആർ ,  േബാധിപിച  അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-07-2021-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:എഫ4-10928/2021 05-11-2021
 
 േചരതല താലകില   വയലാര കിഴക്  വിേലജില െനടിയിടത് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽസമ

മ  േടാമി,  േടാമി  വർഗീസ    എനിവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മകള െടൽസി േടാംസ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം

12-07-2018,  23-9-2020  എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം   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:എഫ4-10915/2021 05-11-2021
 
 േചരതല താലകില  എഴപന വിേലജില േദവസ്ംചിറ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഷൻ എനയാളെട

 അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി കഷാoബാൾ ഭാര് 78

2 ജയലകി െക ആർ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െടൽസി േടാംസ മകള 26

2 െടൽജി േടാം മകള 21
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  04-05-2013-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:എഫ4-11003/2021 05-11-2021
 
 േചരതല താലകില  പാണാവളി  വിേലജില കിഴേകകരമതിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രജീഷ

എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  05-11-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-11017/2021 05-11-2021
 
 േചരതല താലകില  എഴപന വിേലജില കാരയകൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട

ഭരതാവ ദാസൻ െക എം  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  11-08-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചപാറ ഭാര് 70

2 രാജ മകന 45

3 രജനി മകള 43

4 ജയേമാൾ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 37

2 ശീരാഗ (ൈമനർ) മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാസൻ െക എം ഭരതാവ 74

2 സനിൽ െക ഡി മകന 41
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നമര:എഫ4-10826/2021 05-11-2021
 
  േചരതല താലകില  തണീരമകം  വടക്  വിേലജില വഞിപരയൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

വിേനാദിനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ ആർ സേരഷ   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  01-02-2013-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. 

 
No: F4-10248/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that M Sinesh Kumar Puthukkattuveli House , Kuthiyathode

Village, Cherthala Taluk of Alappuzha District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

various purposes  in respect of the legal  heirs of late Marimuth   who expired on 14-03-2020 and that it has been reported

to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Marimuth. that it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal

heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the

issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Cherthala within 30 days from

the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will

not be considered. 

 
SCHEDULE

 

3 സലിംകമാർ െക ഡി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ സേരഷ ഭരതാവ 70

2 റാണിേമാൾ വി എസ മകള 38

3 സംഗമിത െജ എസ മകള 36

4 നന ആർ കഷൻ മകന 23

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Malathi Wife 64

2 P M Vasantha Daughter 47

3 M Seemol Daughter 46

4 M Sinesh Kumar Son 43
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11658/2021 03-12-2021
 
  േചരതല താലകില   കഞികഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.ഡി.  ശീധരനണി ഹരിശീ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമനയമഎസ., ഹരിശീ വീട,േചരതല

താലക്, ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2005  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവ

കാശ 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:എഫ4-11608/2021 03-12-2021
 
  േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരന െക. എ. തണതില

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

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അരര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സമ,  തണതില വീട,േചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില., േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമനയമ എസ ഭാര് 77

2 ശീജ മകള 48

3 രഞിനി എം. എ.- (മരണെപട മകന ശീഹരിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 47

4 അഥരവ ഉണി   - (മരണെപട മകന ശീഹരിയെട മകന)  -
ൈമനര

പൗതൻ 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമ ഭാര് 51

2 സരജ റി.എസ. മകന 27

3 അനന സകമാരന റി. മകന 25
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നമര:എഫ4-13036/2021 03-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരതങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിസീന ഇലഞികല, േചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അരതങല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബാബ ആനണി,  ഇലഞികല,  േചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   അരതങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2021 -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:എഫ4-11573/2021 04-12-2021
 
  േചരതല താലകില   കടകരപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കമാരന   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകരപളി

വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക. പസനന, , േബാധിപിച അേപക   കടകരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2002  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള, ഭാര് 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:എഫ4-11597/2021 03-12-2021
 
 േചരതല താലകില   പാണാവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാഹേലയന പൂടേശരില,േചര

തല  താലക്,ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാണാവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഓമന, പൂടേശരില,േചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പാണാവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2017  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ ആനണി ഭരതാവ 62

2 ബിനി ബാബ മകള 34

3 െബറ്സി ബാബ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക. പസനന മകന 60

2 സധരമ മകള 49
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എപ4-11561/2021 03-12-2021
 
  േചരതല താലകില   േകാടംതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഭമി,  പരേഷാതമന

െവളിയില ലകം  വീട  ,േചരതല താലക്  ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടംതരത് വിേലജില   പേരതരെട മകന സശീലന,

െവളിയില ലകം വീട ,േചരതല താലക് ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   േകാടംതരത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി ൈഭമി    18-09-2021,

പരേഷാതമന 28/05/2014 എനീ തീയതികളില മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകള 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:എഫ4-11559/2021 03-12-2021
 
  േചരതല താലകില   തറവര െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശഭകമാരി  പി.  വി.  നനനം

(ഉഷനിലയം),േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തറവര െതക് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ റി. ബി. സിംസണ, നനനം

(ഉഷനിലയം),േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   തറവര െതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 53

2 ബിനസി മകള 26

3 ബിന മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീലന മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി. ബി. സിംസണ ഭരതാവ 61

2 തരണ സിംസണ മകന 29

3 മീന ഭാസര മകള 24
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നമര:എഫ4-12176/2021 03-12-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.എസ. സേരനന ചിറയില

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗദാമിനി, ചിറയില വീട,േചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2019  -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:എഫ4-11530/2021 03-12-2021
 
 േചരതല താലകില   ഏഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരന തേറപറമ്,േചരതല താലക

്,  ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏഴപന വിേലജില   പേരതനെറ മകന േസാമന, തേറപറമ്,േചരതല താലക്, ആലപഴ ജില,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള, ഭാര് 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. 

 
നമര:എഫ4-11515/2021 03-12-2021
 
  േചരതല  താലകില    തണീരമകംവടക്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മിധന  വി.  േദവ

വടേകആലപാട്,േചരതല  താലക്,  ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണീരമകംവടക് വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ അമിത റി.

എന., വടേകആലപാട്,േചരതല താലക്, ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി ഭാര് 71

2 സജി   (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 47

3 അജിേമാന സി. എസ. മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാമന മകന 65

2 ഉഷ മകള 55
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ം 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 അമിത റി. എന. മാതാവ 55
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11666/2021 03-11-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ വിഷ നിവാസ, േചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല, വിഷ നിവാസ, േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -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:എഫ4-11657/2021 03-12-2021
 
  േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസല്ാമ കൗസല് സദനം,

േചരതല  താലക്,ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന വിനയചനന െക. ജി., കൗസല് സദനം,

േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021 -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. 

 
No: F4-11762/2021 04-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഭാര് 53

2 വിഷ മകന 30

3 അചു പസാദ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനയചനന െക. ജി. മകന 61

2 േവണേഗാപാല െക. ജി. മകന 55

3 പിയദരശനന െക. ജി. മകന 50

4 രംഗനാഥ െക. ജി. മകന 45
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 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Girija K. Kariyil House,Cherthala taluk,Alappuzha District,

VayalarEast Village, Cherthala Taluk of Alappuzha District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before Various in respect of the legal  heirs of late K. N. Raveendran Kariyil House,Cherthala taluk,Alappuzha District who

expired on 14-01-2019 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late K. N. Raveendran. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . ൂThe parents of the  deceased are no more Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate

accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said

legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Cherthala within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

 
നമര:എഫ4-11823/2021 04-12-2021
 
  േചരതല താലകില    പാണാവളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പരേഷാതമപണികര

  പതനപരയിലേചരതലവ  താലക്,ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണാവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി,

പതനപരയിലേചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പാണാവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2003  -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:എപ4-11659/2021 04-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരതങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ വരഗീസ ചളികല

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരതങല വിേലജില   പേരതനെറ മകന വരഗീസ, ചളികല വീട,േചരതല

താലക,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   അരതങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Girija K. Wife 67

2 Lissymol K.R Daughter 44

3 Ratheeshmon K. R Son 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 67

2 രശി മകള 38
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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:എഫ4-11821/2021 04-12-2021
 
  േചരതല താലകില   പളിപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമന പളിയേശരി

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി, പളിയേശരി വീട,േചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2021  -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:എഫ4-11763/2021 04-12-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ മാധവന മഞഷ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െക.  അംബിക,  മഞഷ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വരഗീസ മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 64

2 മഞള മകള 39

3 മങതായി(െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകള 37

4 മേനാജ കമാര മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക. അംബിക ഭാര് 76
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നമര:എഫ4-11653/2021 04-12-2021
 
  േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരന വേടചിറ

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

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  േശാഭന,  വേടചിറ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021  -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:എഫ4-11824/2021 04-12-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാമ തര്ന,വരകി തര്ന കാടത

റ വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനീയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാരജ് തര്ന, കാടതറ വീട,േചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി േതസ്ാമ തര്ന,വരകി തര്ന എനിവര യഥാകമം   23-09-

2021,6/11/1995 -എനീ തീയതികളില  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:എഫ4-11684/2021 04-12-2021

2 ദീപ എം. ബാബ മകള 43

3 ദീപക ബാബ എം. മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 78

2 അനിത മകള 54

3 വിജയമ മകള 52

4 സശീല മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാരജ് തര്ന മകന 60

2 േമഴി അഗസിന മകള 57

3 െഡയസി േജാസ മകള 55

4 േജാസ െക. തര്ന മകന 52

5 എബഹാം തര്ന മകന 50
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 േചരതല താലകില   അരകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ ഉമ, മഹമദകടി പമത്

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അരകറി  വിേലജില   പേരതരെട മകന ഷാജിരഖാന പി.  എം.  ,  പമത്

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി നബീസ ഉമ, മഹമദകടി എനിവര യഥാകമം

 13-09-2021,  27/8/2021  എനീ  തീയതികളില  മരണെപടതായം  പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകള 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 ഷാനവാസ ഖാന മകന 52

2 ഷാജിര ഖാന പി. എം. മകന 50

3 ബീഗം ഷീനാേമാള പി. എം. മകള 48

4 ബീഗം ഷമീലാേമാള പി. എം. മകള 46
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11833/2021 04-12-2021
 
  േചരതല  താലകില    കടകരപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭാഗീരഥി  അമ  എന

ഭാഗീരഥികഞമ ശീരംഗം വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകരപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ റി. െക.

മാധവൈകമള, ശീരംഗം വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   കടകരപളി 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 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:എഫ4-11615/2021 04-12-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.ജി. രവീനന നായര

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

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയലകി

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

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

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:എഫ4-11656/2021 04-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി. െക. മാധവൈകമള ഭരതാവ 92

2 ജയശീ വലഭന മകള 57

3 സനിലകമാര മാധവൈകമള (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി പങജാകിയമ ഭാര് 64

2 രാജീവ നായര മകന 40

3 േറാഷനി മകള 32
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 േചരതല താലകില   അരകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. എം. ഖാദരകടി േമതര െമായദീ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരകറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അമല എം. ബിബിലി,  െമായദീന

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാക്ള 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:എഫ4-11668/2021 04-12-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. സി. സദാനനന ചകാലയില

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

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പളിപറം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  സി.  എസ.  സധീര,

ഇലതെവളിയില(ചകാലയില) വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില,, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2003 -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:എഫ4-11644/2021 04-12-2021
 
 േചരതല താലകില   പാണാവളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങചന കറികര വീടേചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണാവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന, കറികര വീടേചരതല താലക്,ആലപഴ ജില,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 61

2 അനസീനത് മറിയം മകള 39

3 അനസാദ െമായദീന (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 34

4 അമല എം. ബിബിലി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി.എസ. സധീര മകന 59

2 എസ. സനില മകന 56

3 സി. എസ. സജാേദവി മകള 53
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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 സിന ഭാര് 44

2 ലകി മാതാവ 82

3 പാരവതി മകള 23

4 ശീലകി മകള 19
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