
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 11

Vol. XI

നമര

No.
 6

െചാവ, 2022  െഫ്ബുവരി  08

Tuesday, 08th February 2022

1197 മകരം 25

25th Makaram 1197

1943 മാഘം 19

19th Magha 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2022

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



 
Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
No: F4-914/2022 28-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Latha Nandan Elavanthiyil House, Kokkothamangalam

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

Varoius purpose in respect of the legal  heirs of late Nandakumar Elavanthiyil House who expired on 15-12-2021 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

Nandakumar. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents of the

deceased are no more Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above sai

d 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

 

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

1 Latha Nandan Wife 52

2 Sooraj Nandan Son 30

3 Akash Nandan Son 25
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-928/2022 02-02-2022
 
  േചരതല താലകില   പളിപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പശാന്  െകാടിയാത്  വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജലക് മി പി. വി., െകാടിയാത് വീട, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ

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

09-2021  -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:എഫ4-929/2022 02-02-2022
 
 േചരതല താലകില   തറവര െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവപണികര െകാടാരതില

വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തറവര െതക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവരാമന നായര എം. എന., െപരമന ശീരംഗം വീട, േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-1986 -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:എഫ4-945/2022 02-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷലത മാതാവ 62

2 രാജലക് മി പി വി ഭാര് 37

3 ആദവ യവാന (ൈമനര) മകന 2 1/2

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമതികടിയമ ഭാര് 80

2 ശിവരാമന നായര എം. എന. മകന 60

3 കടികഷന നായര മകന 55

4 േഗാപിനാഥന നായര മകന 49

5 ശീേദവി മകള 53
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  േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലിന മാനവല കളതറ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരര വിേലജില    മകന േജാസഫ വിനെസന് െക. എം.,  കളതറ വീട, േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ

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

01-2010 -ല മരണെപടതായം  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. 

 
നമര:എഫ4-947/2022 02-02-2022
 
 േചരതല താലകില   േചരതലെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                          പി ആര

ഹരിഹരന ആചാരി പതനെവളി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിശാലകമാരി, പതനെവളി വീട,

േബാധിപിച അേപക   േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-09-1994  -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:എഫ4-948/2022 02-02-2022
 
  േചരതല താലകില   കടകരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപണാചി  ശാനി  നിവാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടകരപളി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ലീല, ശാനി നിവാസ, േബാധിപിച അേപക   കടകരപളി വിേലജ

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

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില, പേരത അവിവാഹിതയായിരന അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ വിനെസന് െക. എം. മകന 66

2 ലിസി (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിശാലകമാരി ഭാര് 70

2 ബിനകമാര പി എച് (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 46

3 ബാനാ രശി പി എച് (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകള 39

4 ബിനി രശി പി എച് (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകള 34
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-981/2022 02-02-2022
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                              റി. സി.

േഗാപിനാഥന  െതേകെവളി  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക. എല. അംബിക, െതേകെവളി വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2008 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല സേഹാദരി 75

2 സേരഷ -മരണമടഞ സേഹാദരി വാസനിയെട മകന - 53

3 ഷീല -മരണമടഞ സേഹാദരി വാസനിയെട മകള - 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. എല. അംബിക ഭാര് 62

2 അഭിലാഷ റി. ജി. മകന 40

3 ആശ ജി. മകള 34
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-984/2022 02-02-2022
 
 േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധമ എല. േതാലിയാഴത്

െവളി  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന ശരത ചനന റി.  പി.,  േതാലിയാഴത്  െവളി,

േബാധിപിച അേപക   വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-08-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-1008/2022 02-02-2022
 
  േചരതല താലകില   തറവര  െതക്  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.  രാജമ പണവം

മഠതെവളിയില വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തറവര െതക് വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന പസന കമാര,  ശീൈശലം മഠതെവളിയില,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-07-2019  -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. 

 
നമര:എഫ4-1020/2022 02-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയചനന റി. പി. മകന 58

2 ബാബ റി. പി. മകന 55

3 ശരത ചനന റി. പി. മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന പസനകമാര മകള 52

2 ഹരീഷ ലകണ മകന 50

3 രാേജഷ ലകണ മകന 45
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  േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. െക. സകമാരന

ആേടാളില വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീമതി, ആേടാളില വീട, േബാധിപിച അേപക

െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2020  -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:എഫ4-1051/2022 02-02-2022
 
  േചരതല താലകില   കഞികഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീര വടേകപതവാചിറ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിത പി. എ, വടേകപതവാചിറ വീട, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ

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

01-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  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. 

 
നമര:എഫ4-1053/2022 02-02-2022
 
 േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി, കഞന ഭാസരന

ഭാസരാലയം എനീയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതരെട മകള രതമ, ഭാസരാലയം,  േബാധിപിച അേപക

വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം     30-11-2012,11/06/2018   -ല മരണെപടതായം  പേരതരെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി ഭാര് 69

2 െക. എസ. സേമഷ മകന 44

3 െക. എസ. സജ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റകിയ ഉമ മാതാവ 78

2 സനിത പി എ മകള 50

3 ഷംനാസ മകന 33

4 ഷമീര ബി. മകന 30

5 ഷഹനാസ ബി മകന 25
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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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതമ മകള 65
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തിരുത്തല് പരസ്യം

നമ്പര് എഫ്4-11373/2021 5/02/2022

30/11/2021 ലെ� കേ�രള ഗസറ്റ് നം 47 ല് (വാ�്യം 10 പാര്ട്ട് III) �മ്മീഷണകേ റ്റ്ഓഫ് �ാന്റ്

 വന്യു വിഭാഗത്തില് 14507,14508 കേപജു�ളില്   എഫ്4- 11373/2021 നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച

പരസ്യത്തില്  കേ*ര്ത്ത�  താലൂക്കില്  ലെ�ാകേക്കാതമംഗ�ം  വികേ.ജില്  താമസിച്ചുവരലെവ  അന്തരിച്ചുകേപായ  ഇ.ലെജ.
കേജാസ്  എന്നതിനു  പ�രം  കേ*ര്ത്ത�  താലൂക്കില്  ലെ�ാകേക്കാതമംഗ�ം  വികേ.ജില്  ഈരാറ്റുപുഴ  വീട്ടില്
താമസിച്ചുവരലെവ അന്തരിച്ചുകേപായ ഇ.ലെജ. കേജാസ് എന്ന് തിരുത്തി വായികേക്കണ്ടതാണ്

കേ*ര്ത്ത� ഒപ്പ്

തഹസില്ദാര്
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-1078/2022 05-02-2022
 
 േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                    മേനാജ

് പതനനികരത് വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആദരശ പി. എം., പതനനികരത് വീട, േബാധിപിച

അേപക   വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില  ൈ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:എഫ4-1086/2022 05-02-2022
 
  േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ വി.  പി.  െവളിയില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളിപറം വിേലജില    ഭാര് ൈസരനി, െവളിയില വീട, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021  -ല

മരണെപടതായം  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:എഫ4-1090/2022 05-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി മാതാവ 78

2 സബിതേമാള ഭാര് 38

3 ആദരശ പി. എം മകന 18

4 േദവനനന (ൈമനര) മകന 11

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസരനി ഭാര് 57

2 വിപിന വി. ബി. മകന 31

3 അനപ ബി. മകന 24
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  േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ െക. സി.

േകാനാട്  ഇലതെവളിയില  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജി േജാസഫ, േകാനാട്

ഇലതെവളിയില വീട, േബാധിപിച അേപക   െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-1098/2022 05-02-2022
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.സി.േജാസഫ െചതികാട്

വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 േചരതലവടക്  വിേലജില   പേരതനെറ  മകള സരിത  േജാസഫ,  െചതികാട്  വീടില,  േബാധിപിച  അേപക

േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2016  -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:എഫ4-1126/2022 05-02-2022
 
  േചരതല താലകില   തറവര െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.  തങപന െവളീപറമില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തറവര െതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഡി. ആനനവലി, െവളീപറമില വീട, േബാധിപിച അേപക   തറവര െതക്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാലി േജാസഫ മകള 55

2 ൈഷനി േതാമസ മകള 54

3 സജി േജാസഫ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േജാസഫ ഭാര് 65

2 േറാസമ േജാസഫ (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകള 42

3 കാരമ മാരടിന  (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകള 42

4 സേനാഷ റി. െജ.  (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 41

5 സരിത േജാസഫ മകള 39
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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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഡി. ആനനവലി ഭാര് 77

2 വി. എ. ൈഷനി മകള 46

3 വി. റി. അമിളി മകള 41
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-1153/2022 05-02-2022
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                         എസ.

ഉണികഷന നായര അരതറ വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണീരമകംവടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി,  അരതറ വീട,

േബാധിപിച അേപക   തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-12-2021  -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:എഫ4-1158/2022 05-02-2022
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. എന. പരേഷാതമന പാടതവീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞമണി, പാടതവീട, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2021 -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:എഫ4-1191/2022 05-02-2022
 
 േചരതല താലകില   മാരാരികളം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി,             വാവചന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 67

2 വിജയശീ എസ. മകള 44

3 സജിത എസ. മകള 43

4 രശ മി യ. മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞമണി ഭാര് 51

2 അഖില പി. പി. മകന 22
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െചലാടെവളി വീട എനീയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാരാരികളം വടക് വിേലജില   പേരതരെട മകള തങമണി, െചലാടെവളി വീട, േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം    18-08-2012  ,  14/04/1990-ല 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:എഫ4-1196/2022 05-02-2022
 
  േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ വി.  െക. വടേകെവളി വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക, വടേകെവളി വീട, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2008 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി മകള 51

2 ൈഷജമ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബിക ഭാര് 56

2 രഞിത് മകന 34

3 അരണ മകന 31
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