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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11919/2021 20-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി. എ. നാസര െചറകാട വീട

േചരതല താലക്ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അരകറി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നജിയ,  െചറകാട വീടേചരതല

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

ി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മാതാവ 76

2 നജിയ ഭാര് 51

3 സജന മകള 30

4 സഫ മകള 26

5 ജമാല സി. എ. സേഹാദരൻ 56

6 സലിം സി. എ. സേഹാദരൻ 54

7 അഷറഫ സി. എ. സേഹാദരൻ 51

8 മഹമദ ഷാജി സി. എ. സേഹാദരൻ 48

9 സനിത സേഹാദരി 42

28th December 2021Revenue Department18405
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-13670/2021 20-12-2021
 
  േചരതല  താലകില    പടണകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചിതാധരന  െക.  ആര.

കമടികാടിലേചരതല  താലക്ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷവലി വി.,

കമടികാടിലേചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-11-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി വി ഭാര് 59

2 ൈചതാനന് െക. സി. മകന 32

3 ശീലകി െക. പി. മകള 25
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-13655/2021 20-12-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാഹേലയന, ശഭ ബാഹേലയന

പളിപറം  വിേലജ വലയലചിറേചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന അജയകമാര, പടണകാട വിേലജ

പാേറപറമ്േചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാ

ശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിബാഹേലയന, ശഭ ബാഹേലയന എനിവര

യഥാകമം   24-05-1990, 16/03/2020-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:എഫ4-13305/2021 23-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനന െതേകചിറ വീടില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദ ലാല ആര., െതേകചിറ വീടില ,  േബാധിപിച അേപക

േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-1996  -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:എഫ4-13320/2021 23-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജയകമാര മകന 52

2 േപംകമാര മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ ബി ഭാര് 70

2 വിേനാദ ലാല ആര. മകന 46

3 െബനസിലാല ആര. മകന 44

4 ആഷ എസ. രവി മകള 42

28th December 2021Revenue Department18407
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 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. എ. േജാസഫ (അലകാണര

) പുരതികരി വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലവടക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാജി േജാസഫ പി., പുരതികരി വീടില

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-08-2020  -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. 

 
നമര:എഫ4-13325/2021 23-12-2021
 
 േചരതല താലകില   പാണാവളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതമ പടികപറമില. വീടില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാണാവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന ദിേനശ ആര., പടികപറമില. വീടില, േബാധിപിച അേപക   പാണാവളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-09-2021  -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:എഫ4-13332/2021 23-12-2021
 
  േചരതല താലകില   േചരതലവടക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമന പിള,  തങമ.

ൈകലാസതചിറ  വീടില  എനീയാളകളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചരതലവടക്  വിേലജില    പേരതരെട  മകന െക.  ആര.  രഘനാഥന,

ൈകലാസതചിറ വീടില, േബാധിപിച അേപക   േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകം   15-06-2010, 16/01/2012 എനീ

തയതികളില മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി േജാസഫ ഭാര് 71

2 േജാഷി േജാസഫ മകന 48

3 േജാജി േജാസഫ പി മകന 45

4 േജാരജ് േജാസഫ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജപന ഭരതാവ 82

2 ഓമനകടന മകന 52

3 ദിേനശ ആര. മകന 50

4 ലത മകള 48
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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:എഫ4-13331/2021 23-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. െജ. േജാണ. മടശാലികല

.  വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചരതലവടക് വിേലജില   പേരതനെറ മകള െജസി േജാണ, .മടശാലികല. വീടില, േബാധിപിച

അേപക   േചരതലവടക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന െക. എന. മകള 66

2 ശശീനന പിള ആര. മകന 62

3 രതകമാരി മകള 59

4 സ്രണകമാരി മകള 57

5 െക. ആര. രഘനാഥന മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിസര നവീന േജാണ മകള 50

2 േതാപില ൈഷനി േജാണസണ മകള 47

3 െജസി േജാണ മകള 41

4 െടസി മകള 41
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-13346/2021 23-12-2021
 
 േചരതല താലകില   കതിയേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ കമാര പരിപാടിെവള

ി ഗൗരീമനിരം വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിയേതാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത, പരിപാടിെവളി ഗൗരീമനിരം വീടില, േബാധിപിച

അേപക   കതിയേതാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -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:എഫ4-13347/2021 23-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരതിേകയന േരഷ നിവാസ വീടില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരകറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മായാകാരതിേകയന, േരഷ നിവാസ വീടില, േബാധിപിച അേപക   അരകറി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-11-2009  -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:എഫ4-13428/2021 23-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 47

2 ആതിര മകള 23

3 ആദരശ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മായാകാരതിേകയന ഭാര് 56

2 േരഷ മകള 30

3 രാഖിേമാള മകള 26

4 കഞമ മാതാവ 80
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 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരന ഇലികതറ വീടില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  കാഞനവലി,  ഇലികതറ  വീടില,  േബാധിപിച  അേപക

െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021  -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:എഫ4-13430/2021 23-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശന െക. സി. കളതകാട്

വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 േചരതലവടക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലകി  രേമശ എസ,  കളതകാട്  വീടില,  േബാധിപിച  അേപക

േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021  -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:എഫ4-13431/2021 23-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണ പി. ഇലിയലെവളി വീടില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േചരതലവടക്  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  അംബിക  െക.  റി.,  ഇലിയലെവളി  വീടില,  േബാധിപിച  അേപക

േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാഞനവലി ഭാര് 68

2 രാേഗഷ മകന 42

3 രേപഷ മകന 40

4 രതീഷ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി പി. എസ. ഭാര് 72

2 ലകി രേമശ എസ. മകള 42
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബിക െക. റി. ഭാര് 42

2 വീണ േവണ (ൈമനര) മകള 17

3 വിപിന േവണ (ൈമനര) മകന 15

4 ലളിത മാതാവ 66
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 4 -11434/ 2021 09-11-2021
 
 േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവപസാദ  ൈതകടതിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് യമന പസാദ , , േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  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:എഫ 4 -10433/ 2021 09-11-2021
 
  േചരതല  താലകില    േചരതലെതക്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  ജി  ഭാരതിയമ

േകാനാടപതൻവീട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതയെട മകള െക ബി ചനമതി , , േബാധിപിച

അേപക   േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ 4 -10799/ 2021 09-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനിയമ മാതാവ 80

2 യമന പസാദ ഭാര് 50

3 ഷിഫാലി എസ മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക ബി പതകമാരി മകള 67

2 െക ബാലകഷൻ മകന 65

3 െക ബി ചനമതി മകള 59
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  േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ  കലാമനിർ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പേമാദ െക ആർ , , േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2015 -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:എഫ 4 -10747/ 2021 09-11-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ  കേമാളതപറമിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിസിലി , , േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ

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

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:എഫ 4 -10827/ 2021 28-10-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റസാഖ  തറയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഹീമ , , േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-03-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കനകമ ഭാര് 70

2 പേമാദ െക ആർ മകന 48

3 കൗതകം മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിസിലി ഭാര് 74

2 മിനി കേരാളിൻ മകള 48

3 ജിഷാേജാസി മകള 47

4 നിഷാേമാൾ മകള 41
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ 4 -10937/ 2021 28-10-2021
 
  േചരതല താലകില   മാരാരികളം  വടക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ വി  ഭാസരകറപ്

ശാനിഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മാരാരികളം  വടക്  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  േഗാമതിയമ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2019  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റഹീമ ഭാര് 65

2 ഷീജ മകള 50

3 കഞേമാൻ മകന 49

4 നിസ മകള 47

5 ഷകീല മകള 44

6 റസീന മകള 40

7 റിയാസ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാമതിയമ ഭാര് 76

2 ഉഷ ബി മകള 56

3 ഷീജ ജി മകള 52

4 ൈഷജ ജി മകള 49
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-13446/2021 23-12-2021
 
 േചരതല താലകില   കടകരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. എം. േജകബ. കനംപറത്

വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 കടകരപളി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ൈലജ അഗസിന വി.,  കനംപറത്  വീടില,  േബാധിപിച  അേപക

കടകരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2021  -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:എഫ4-13454/2021 23-12-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിനകമാര ഉഴകാട് വീടില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഗീത  റി.  എന.,  ഉഴകാട്  വീടില,  േബാധിപിച  അേപക

െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ 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:എഫ4-13483/2021 23-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലജ അഗസിന വി. ഭാര് 57

2 അരണ മാതയ െക. െജ. മകന 29

3 അമല െമറിന െക. െജ. മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത റി. എന. ഭാര് 50

2 അനനകഷന യ. ബി. മകന 22

3 അതല ബിനകമാര (ൈമനര) മകന 17

4 കമലാകി അമ മാതാവ 80
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 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി സിന നിവാസ

്  വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന എസ., സിന നിവാസ വീടില, േബാധിപിച

അേപക   െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021 -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 സിന എസ. മകള 52

2 നിഷ എസ. മകള 41
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 4 13274/2021 27-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരതങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയിംസ െക എൽ , െകാടാപളി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്     വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േലാറൻസ ജയിംസ    േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 69

2 ഷാജി െക െജ മകന 46

3 േമരി െഗയ സ െക െജ മകള 43

4 േമരി മകള 41

5 േലാറൻസ ജയിംസ മകന 36
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