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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 8 -6292 / 2021 29-09-2021
 
  െചങനര താലകില    മളകഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രതനമ  െകാഴവൂർ  മറ

ിയിൽ തണതിൽ കിഴേകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന േറാഷൻ രാജൻ , , േബാധിപിച അേപക

മളകഴ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാബിൻ രാജൻ മകന 36

2 േറാഷൻ രാജൻ മകന 33
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 8 -5315 / 2021 08-10-2021
 
 െചങനര താലകില   മാനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ  ,രാജമ െക കടേമര

ർ  മറിയിൽ  ശീമംഗലം  വീടിൽ   എനിവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാനാര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സീമ സേനാഷ , കടേമരർ മറിയിൽ

ശീമംഗലം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മാനാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2016 ലം ടിയാൾ 26 -3 -2021 -ലം  മരണെപടതായം

പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീമാ സേനാഷ മകള 42

09th November 2021Revenue Department11169
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8-4545/2021 01-11-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകന പി റി കറമയില

അങാടിയല െതക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസീത അേശാകന, കറമയില  അങാടിയല െതക്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021 -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:സി8-7068/2021 01-11-2021
 
  െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക  ദാേമാദരന കഷഭവന

അരീകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  അവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി െക േലാലിത, കഷഭവന  അരീകര, േബാധിപിച അേപക

മളകഴ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2020  -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:സി8-70702021 01-11-2021
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസചാണി േചരിതണിയില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത അേശാകന ഭാര് 47

2 അമല അേശാകന മകന 17

3 ആതിരാ അേശാകന മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി െക േലാലിത ഭാര് 64

2 നീന ദാേമാദരന മകള 41

3 റിേനഷ കമാര മകന 40
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മാമ െചറിയനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ അവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചറിയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േമരി  ചാണി,  േചരിതണിയില മാമ  െചറിയനാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021 -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:സി8-7066/2021 01-11-2021
 
  െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  സി  മാതയ  െതേകെചരവില

െകാഴവൂര  മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ അവശ്ങളക്  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിതേബബി സി െജ, െതേകെചരവില  െകാഴവൂര

മളകഴ, േബാധിപിച അേപക   മളകഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-07-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതാമസചാണി ഭാര് 69

2 ജിന േതാമസചാണി മകന 44

3 ജിബ ഫിലിപ്ചാണി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിതേബബി സി െജ ഭാര് 59

2 അഖില റി മാതയ മകന 33

09th November 2021Revenue Department11171
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 8 -6233/ 2021 05-10-2021
 
 െചങനര താലകില   പലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രദാണിയമ  ഇലഞിേമൽ െതക

് മറിയിൽ പലിപ വടേകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന എം െക ബാല ചനൻപിള ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-01-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 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 എം െക ബാലചനൻ പിള മകന 71

2 എം െക രഘനാഥൻ മകന 67

3 പി െക ജയചനൻ മകന 63
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