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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-13252/2021 13-12-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. എന. കരണാകരന പഞായത്

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി സി. പി., പഞായത് െവളി

വീട,േചരതല താലക്, 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.  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:എഫ4-13211/2021 13-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ദിലീപകമാര പതകളത്

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക ദിലീപകമാര, പതകളത്

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2019 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി സി. പി. ഭാര് 71

2 പി. െക. േജ്ാതിഷ മകന 45

3 സധീഷ പി. െക. മകന 42

4 േജ്ാതി സി. െക. മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക ദിലീപകമാര ഭാര് 49

2 േഗാപിക ഡി. മകള 24

3 െചലമ (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മാതാവ 84
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നമര:എഫ4-13226/2021 13-12-2021
 
 േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രന എന േപാള

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

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ അനനിരവൾ

ഹനസാെബന, അംബിക വിലാസം,കാഞിരപളി താലക്,കാഞിരപളി വിേലജ,േകാടയം ജില, േബാധിപിച അേപക

വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:എഫ4-13219/2021 13-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷരന പടിഞാേറമാേടല,േചരത

തല  താലക്  ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരകറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ , പടിഞാേറമാേടല,േചരതല

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-13264/2021 13-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. വി. േജാണ കരിയില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആറപന എന ആരതര സേഹാദരൻ 90

2 മീരാെബന  -മരണെപട സേഹാദരി പി. ആര. േമരിയെട
മകള

അനനിരവൾ 62

3 ഹനസാെബന- മരണെപട സേഹാദരി പി. ആര. േമരിയെട
മകള

അനനിരവൾ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ ഭാര് 74

2 സലഭ മകള 49

3 സേരഷ മകന 47

4 സബിഷ മകള 40

5 സേലഖ മകള 44
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വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലവടക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജി, ഉളിേശരിയില,േചരതല

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2010 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 85

2 വതമ നിേകാളസ മകള 66

3 ബാബ െക. െജ. മകന 62

4 േജാളി െക. െജ. മകന 58

5 േജാസ കടി െക. െജ. മകന 55

6 ലിസമ മകള 52

7 റിനി േടാം മകള 50

8 േതാമസ െക. െജ. (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 48

9 മിനി മകള 47

10 േദവചന മകന 44

11 അജി മകന 43
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-13090/2021 13-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധ െക. റി. അമലഭവനംേചരത

തല  താലക്,ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരകറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആരച പി. വി., അമലഭവനംേചരതല

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആരച പി. വി. ഭാര് 48

2 അമല എ. എം. മകന 24

3 അമത എ. എം. മകള 21
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-13249/2021 13-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ പടെവളി വീട,േചരത

തല  താലക്,ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലവടക് വിേലജില   പേരതയെട മകന േസാമന െക., പടെവളി വീട,

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -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. 

 
നമര:എഫ4-13248/2021 13-12-2021
 
  േചരതല താലകില   ഏഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയന ഐ. െക. ഐവളംതറ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴപന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന എം., ഐവളംതറ വീട,േചരതല

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -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:എഫ4-13236/2021 13-12-2021
 
  േചരതല താലകില   പളിപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധന മാധവനിവാസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശി എം. മകന 47

2 േസാമന െക. മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന എം. ഭാര് 58

2 വിജിത ഐ. വി. മകള 35

3 സരിത ഐ. വി. മകള 30
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വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ റി. എം. മേനാഹരന, തമയില

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -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. 

 
നമര:എഫ4-13088/2021 13-12-2021
 
 േചരതല താലകില   കടകരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. എന. രഘവരന പതനപരയല

  വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകരപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധരമാമണി റി. െക., പതനപരയല

വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ, േബാധിപിച അേപക   കടകരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2021 -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 റി. എം. കരണാകരന സേഹാദരൻ 78

2 റി. എം. ഉദയന സേഹാദരൻ 70

3 റി. എം. മേനാഹരന സേഹാദരൻ 66

4 ശാനമ സേഹാദരി 69

5 ലീലമ സേഹാദരി 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധരമാമണി റി. െക. ഭാര് 71

2 ശീരഞ പി. ആര. മകള 38

17336 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:എഫ4-13192/2021 16-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരതങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിേലാമിന (ഐഷ) കാകരിയില

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരതങല വിേലജില   പേരതയെട മകന സജിത് വരകി, കാകരിയില

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -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. 

 
നമര:എഫ4-13159/2021 16-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി സി. എന േമരി േപാള കണകനാട

് വീടേചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരര വിേലജില   പേരതയെട മകന ആനണി സാജന, കണകനാട് വീട

േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   അരര 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,

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി മകള 62

2 ആനികടി മകള 60

3 സജിനി മകള 56

4 സജിത് വരകി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപാള േജാസഫ മകന 65

2 ആനണി സാജന മകന 61

3 ആനി േറാസ മകള 55
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നമര:എഫ4-13154/2021 16-12-2021
 
 േചരതല താലകില   കടകരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ റി. ജി. തണചിറയില,

േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകരപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ എസ., തണചിറയില,േചരതല

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

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:എഫ4-13153/2021 16-12-2021
 
 േചരതല താലകില   ഏഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപന എടമനകടവ,േചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏഴപന വിേലജില   പേരതനെറ മകന േകാമളദാസ, എടമനകടവ,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ എസ. ഭാര് 44

2 ദകശീ സേനാഷ (ൈമനര) മകള 8

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭ പി. എസ. മകള 61

2 േകാമളദാസ മകന 57

3 പസാദ മകന 53
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Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11296/2021 13-12-2021
 
 േചരതല താലകില   മാരാരികളംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. െക. ഭാനമതിയമ

െതേകപളിേകാവിലകം വീട,േചരതല താലക് ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാരാരികളംവടക്  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരിപതി

െജ. ഭാഗ്േജ്ാതി, േജ്ാതിസ വീട,േചരതല താലക് ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   മാരാരികളംവടക്  വിേലജ

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

08-2013 -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:എഫ4-11972/2021 16-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാതയമ-മരണെപട സേഹാദരി ജാനകിയമയെട മകള - 62

2 ഗീതാേദവിയമ-മരണെപട സേഹാദരി ജാനകിയമയെട
മകള

- 59

3 െജ. ഭാഗ്േജ്ാതി -മരണെപട സേഹാദരി ജാനകിയമയെട
മകള

- 57

4 െജ. ബിന (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില)-മരണെപട
സേഹാദരി ജാനകിയമയെട മകള

- 54

5 ഇനേലഖ എസ. -മരണെപട സേഹാദരി ജാനകിയമയെട
പേരതയായ മകള വിജയമണിയമയെട മകള

- 51

6 ഹരീഷ എസ. (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില)-മരണെപട
സേഹാദരി ജാനകിയമയെട പേരതയായ മകള
വിജയമണിയമയെട മകന

- 47

7 ആശ പി. കറപ് -മരണെപട സേഹാദരന കഷകറപിെന
പേരതനായ മകന േദവരാജകറപിെന ഭാര്

- 54

8 ദീപല ഡി. മറതില - മരണെപട സേഹാദരന കഷകറപിെന
പേരതനായ മകന േദവരാജകറപിെന മകന

- 25

9 ദരശല ഡി. മറതില- മരണെപട സേഹാദരന
കഷകറപിെന പേരതനായ മകന േദവരാജകറപിെന മകന

- 19

10 െക. ചാന്നി -മരണെപട സേഹാദരന കഷകറപിെന മകള - 60

11 വി. ഹരികഷന (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില)-രണെപട
സേഹാദരന കഷകറപിെന പേരതയായ മകള
സീതാലകിയെട മകന

- 24

12 ശീേദവി എം. റി. -രണെപട സേഹാദരന കഷകറപിെന
മകള

- 64
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 േചരതല താലകില   മാരാരികളംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരത്ായനി, േവലായധന

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

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാരാരികളംവടക്  വിേലജില   പേരതരെട മകന ദിേനശന

വി., മറിപനയല വീട,േചരതല താലക്, ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   മാരാരികളംവടക് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി കാരത്ായനി,

േവലായധന എനിവര യഥാകമം  18-07-2020,17/03/2003  -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:എഫ4-13212/2021 16-12-2021
 
 േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനന എ. ആര. അേറഴത്

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ രാമചനന എ. െക. , അേറഴത്

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതന

അവിവാഹിതനായിരന 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:എഫ4-13030/2021 16-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയന എം. പി. മകന 74

2 സേരനന മകന 69

3 േമതിനി മകള 67

4 േമാഹനന മകന 65

5 ദിേനശന വി. മകന 58

6 വതല -മരണെപട മകന പരേഷാതമെന ഭാര് മകെന ഭാര് 71

7 പവീണ -മരണെപട മകന പരേഷാതമെന മകന പൗതൻ 37

8 പവദ -മരണെപട മകന പരേഷാതമെന മകള പൗതി 37

9 ബിന െക. -മരണെപട മകന നേടശെന ഭാര് മകെന ഭാര് 51

10 േരവതി എന. -മരണെപട മകന നേടശെന മകള പൗതി 31

11 ബിജീഷ എന. -മരണെപട മകന നേടശെന മകന പൗതൻ 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല മാതാവ 52
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 േചരതല താലകില   അരകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള ജലീല പി. എ. മിരസാദ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരകറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ റി. എം, മിരസാദ വീട,േചരതല

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

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ റി. എം. ഭാര് 49

2 ആഷിമ പി. എ. മകള 26

3 അലീന പി. എ. മകള 19

4 ആദില റഹാന പി. എ. മകന 18
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-12228/2021 16-12-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകംെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി ആേനകാടെവളി

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണീരമകംെതക് വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജ എ. വി. , ആേനകാടെവളി

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട 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:എഫ4-13014/2021 16-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജപന ചാരംപറമ്േചരത

തല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മധ സി. ആര., ചാരംപറമില

േചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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:എഫ4-13019/2021 16-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയന അശ്തി ഭവനംേചരത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജ എ. വി. മകന 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജമ ഭാര് 72

2 മധ സി. ആര. മകന 53

3 രാധ സി. ആര. മകള 50
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തല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിേലക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരകറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനമ, അശ്തി ഭവനംേചരതല

താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   അരകറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2018 -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:എഫ4-12242/2021 16-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േകാടംതരത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാല ബി.

ഗിരിജാമനിരംേചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടംതരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഷകമാരി,

ഗിരിജാമനിരംേചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   േകാടംതരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബജാകി മാതാവ 83

2 രജനമ ഭാര് 47

3 അശ്തികടി എ. മകള 29

4 അനപിയ എ. മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി ഭാര് 64

2 സേമഷ വി. മകന 40

3 സമിത െക. മകള 36

4 സരസ്തിയമ (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മാതാവ 86
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
No: F413226/2021 17-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sreeja A K Kadavil Parambil HouseCherthala Taluk

Alappuzha District, Arookutty 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 Manoj Kadavil Parambil HouseCherthala Taluk

Alappuzha District who expired on 10-06-2021 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 Manoj. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according

to this to the applicant . The parents of the deceased are no more Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the

below list.  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members fo

r 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

 
No: F4-13181/2021 17-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jaya Lekshmi S. Sreenivas HouseCherthala Taluk

Alappuzha District, Thuravoor South Village, Cherthala Taluk of Alappuzha District has filed an application  of a legal

heirship certificate to produce before Various purpose in respect of the legal  heirs of late Venkiteswara Kamath Sreenivas

HouseCherthala TalukAlappuzha District who expired on 20-05-2021 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 Venkiteswara Kamath. 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 i

s 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

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

1 Sreeja A. K Wife 42

2 Sreerag Son 18

3 Adwaith (Minor) Son 15

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

1 Jaya Lekshmi S. Wife 56
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നമര:എഫ4-12236/2021 17-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമനയമ  കേനലെവളി വീട

േചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിേമാന, കേനലെവളി വീട

േചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -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. 

 
നമര:എഫ4-12024/2021 17-12-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാധര എന ദാേമാദരന

ചിതിര വീടേചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണീരമകംവടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള സി. എന., ചിതിര വീട

േചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021 -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:എഫ4-12225/2021 17-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരന െക. െചറകാടെവളി

2 Sandeep Kamath V. Son 28

3 V. Ghanashyam Kamath Son 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണികടന മകന 52

2 അനിേമാന മകന 46

3 മിനിേമാള മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള സി. എന. ഭാര് 65

2 ജിനേമാന ഡി. മകന 39

3 ജിനസിേമാള ഡി. മകള 36

4 ജിേജാേമാന ഡി. മകന 32
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േചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പങജാകി, െചറകാടെവളിേചരതല

താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2004 -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 പങജാകി ഭാര് 84

2 ശ്ാമള മകള 65

3 േകാമളന സി. െക. മകന 62

4 സഭാഷ സി. െക. മകന 58

5 സേദവ മകന 55

6 ഉഷ മകള 52

7 വിേനാദ സി. െക. മകന 48
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-13049/2021 17-12-2021
 
 േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അഷറഫ, കദീജകടി

േകാതാട് നികരത് വീടേചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനീയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതരെട മകന നിയാസ െക.,

േകാതാട് നികരത് വീടേചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി മഹമദ അഷറഫ,

കദീജകടി  എനിവര യഥാകമം   27-07-1998 ,24/04/2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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:എഫ4-13128/2021 17-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപന െതരവില. വീട

േചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന റി. ഷാജി, െതരവില. വീടേചരതല

താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2006 -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 നിയാസ െക. മകന 38

2 നിഷാദ െക. മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. സമതി ഭാര് 86

2 എസ. മംഗള മകള 66

3 റി. റി. മംഗളന മകന 64

4 എസ. രതിനം മകള 62

5 റി. രതിനന മകന 58

6 റി. റി. സജി മകന 53
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No: F4-13222/2021 17-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sreeja A K Kadavil ParambilCherthala TalukAlappuzha

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

produce before Various purpose in respect of the legal  heirs of late Manoj Kadavil ParambilCherthala TalukAlappuzha

District who expired on 10-06-2021 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 Manoj. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to

the applicant . The parents of the deceased are no more Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the below list. 

 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:എഫ4-13029/2021 17-12-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസമ വടേകഐരാറിലേചരത

തല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന രാേജഷ, വടേകഐരാറിലേചരതല

താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

7 എസ. ധനലകി മകള 51

8 വിശ്ലകി മകള 49

9 റി. ഷാജി മകന 47

10 ൈഷലജ (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില)-മരണെപട മകന
സാനവിെന ഭാര്

മകെന ഭാര് 55

11 അപരണ (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില)-മരണെപട മകന
സാനവിെന മകള

പൗതി 25

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

1 Sreeja A. K Wife 42

2 Sreerag Son 18

3 Adwaith (Minor) Son 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷനകടി ഭരതാവ 72

2 രാേജഷ മകന 39

3 രജീഷ മകന 36
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11576/2021 17-12-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലികടി ആനണി

ൈതകടതില വീടേചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള മിനി മാണി, ചപത് വീടെപരമായികാട

വിേലജേകാടയം താലക്േകാടയം ജില, േബാധിപിച അേപക   തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭരതാവ,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 േതസ്ാമ ഔേസഫ മകള 64

2 േമരികടി മാതയ മകള 59

3 കഞചന ആനണി മകന 57

4 കര്ചന ആനണി മകന 66

5 േജാസ കാരാചിറ മകന 53

6 മിനി മാണി മകള 48

7 എലസമ േജായി - മരണെപട മകന േജായിയെട ഭാര് മകെന ഭാര് 61

8 േജാേമാന േജായി- മരണെപട മകന േജായിയെട മകന പൗതൻ 33

9 േജാസിന േജായി -മരണെപട മകന േജായിയെട മകന പൗതൻ 31
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