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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

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

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരകറി  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സധീശൻ നായർ െക എൻ േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   പേരതയെട  പിതാവ  ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ 4 -10319/ 2021 18-10-2021
 
  േചരതല താലകില   ഏഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി  എസ  േരാഹിണി(

െകാകാത് )വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏഴപന വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഡി രാജേഗാപാലേമേനാൻ േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധീശൻ നായർ െക എൻ ഭരതാവ 58

2 ലാവണ് സധീഷ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡി രാജേഗാപാലേമേനാൻ ഭരതാവ 74

2 രശി േമേനാൻ ആർ മകള 42

3 ശീനാഥ ആർ മകന 38
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ1-9334/2021 25-09-2021
 
 േചരതല താലകില   കതിയേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാരി  ശീനിലയം വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ ജയചനനായ്  േബാധിപിച അേപക ക  തിയേതാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2018-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ4-9390/2021 25-09-2021
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി എൽ  കനതെവളി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ശാനി പി േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ     26-04-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

ഭർതാവ  എനിവർ  ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ4-9309/2021 25-09-2021
 
  േചരതല താലകില   േകാടoതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ  െകാചതറ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര്  രാധാമണി  േബാധിപിച അേപക   േകാടoതരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയചനനായ് ഭരതാവ 67

2 കിേഷാർ െജ മകന 30

3 കിരൺ െജ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനി പി മകള 58
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

പിതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ4-9289/2021 25-09-2021
 
 േചരതല താലകില   ൈതകാടേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാഹരൻ സി ആർ  ചടകാട്

നികർതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വതല പി ജി  േബാധിപിച അേപക   ൈതകാടേശരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ4-9333/2021 25-09-2021
 
 േചരതല താലകില   ൈതകാടേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ  മരിേങാത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന അജയൻ േബാധിപിച അേപക   ൈതകാടേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2006-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ,

ഭർതാവ  എനിവർ  ജീവിചിരിപില.    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപണമ അമ 80

2 രാധാമണി ഭാര് 58

3 നിഷ മകള 40

4 മനീഷ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല പി ജി ഭാര് 57

2 ലകി മേനാഹരൻ മകള 22

3 േമഘ മേനാഹരൻ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:എഫ4-7664/2020 23-09-2021
 
 േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി നവീൻ കമാർ  ബേറാഡ െനസ്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് എസ കസമം േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-06-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ4-9436/2021 25-09-2021
 
  േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രകറപ്  സരഭി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2019-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എഫ4-9082/2021 18-09-2021
 
  േചരതല  താലകില    മാരാരികളംവടക്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എൻ  ഭാർഗവൻ

െതേകതറാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ചനദാസി  േബാധിപിച അേപക   മാരാരികളംവടക് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2001-ല

1 അജയൻ മകന 65

2 രമണി (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകള 60

3 രാജമ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ കസമം ഭാര് 64

2 ശ്ാം നവീൻ കമാർ മകന 35

3 സജിത് എൻ (െമാഴി
േരഖെപടതിയിടില)

മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 69

2 േസതലകി മകള 34

3 സീതാലക്മി മകള 28
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനദാസി ഭാര് 71

2 പിസിേമാൾ മകള 47

3 പതീഷ ബി മകന 44

4 പശാന് ബി മകന 42
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ4-9643/2021 29-09-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതല വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമനാഥ കമത്  ആലങൽ

 വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന       ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരതല വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത ജി എസ , ആലങൽ  വീട , േബാധിപിച അേപക

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ജി എസ ഭാര് 54
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ4-10916/2021 25-10-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എസ പി പണികർ,

ലകികടി   കണനറ  വീടിൽ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതരെട  മകള ബിന േബാധിപിച അേപക   െകാേകാതമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

27-11-1994,  25-8-2016  എനീ  തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം  പേരതരെട   നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ മകന 57

2 ബിന മകള 53
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
:എഫ4-10386/2021 13-10-2021
 
 േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷമാർ  വയലാർ കിഴക്

വിേലജിൽ  പതൻതറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധർമിണി റി വി , , േബാധിപിച

അേപക   വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2019 -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 സധർമിണി റി വി ഭാര് 52

2 ഗായത് എസ കമാർ മകന 22

3 ജഗത എസ കമാർ മകന 18
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ F^v4˛3341/2021. 2021 sk]v‰w_-¿ 13.

X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ 3920- t]Pn¬ {Ia\º¿ 13 -˛¬ F^v 4˛3341/2021 \º-cmbn
{]kn-≤o-I-cn®  ]c-ky-Ønse aq∂m-asØ Ah-Im-in°v ]tc-X-\p-am-bp≈ _‘w ‘aI≥’ F∂Xv
‘aIƒ’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ F^v4˛9371/2021. 2021 HIvtSm_-¿ 29.

X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ 7816 - t]Pn¬ {Ia\º¿ 4-˛¬ F^v4˛9371/2021 \º-cmbn
{]kn-≤o-I-cn®  ]c-ky-Ønse ]\-h≈n hnt√-Pn¬ ssjeP, ‰n. ‰n. F∂-Xn\p ]Icw ]mWm-h≈n
hnt√-Pn¬ ssjeP ‰n. ‰n. F∂pw ]\-h≈n hnt√Pv B^o-k¿  apJm-¥ncw F∂Xn\p ]Icw
]mWm-h≈n hnt√Pv B^o-k¿ apJm-¥ncw F∂pw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
tN¿Øe. Xl-io¬Zm¿.

02th November 2021Revenue Department9905
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