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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-460/2022 22-01-2022
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധരമിണി േതനത്ചിറ വീടില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പതാപന റി. വി., േതനത്ചിറ വീടില, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-07-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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:എഫ4-472/2022 22-01-2022
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകംെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി തകിടിെവളിയില

വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 തണീരമകംെതക്  വിേലജില   പേരതയെട  മകന റി.  സേരഷ,  തകിടിെവളിയില വീടില,  േബാധിപിച  അേപക

തണീരമകംെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021  -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:എഫ4-471/2022 22-01-2022
 
  േചരതല താലകില   തണീരമകംെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. വി.  േസാമനാഥന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതാപന റി. വി. ഭരതാവ 62

2 ആദരശ റി. പി. മകന 33

3 അഞലി എസ. മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ മകന 52

2 സേരഷ റി. മകന 50

3 യമന മകള 48
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മംഗലതെവളി വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തണീരമകംെതക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന േസാജ േമാന എം. എസ., മംഗലതെവളി വീടില,

േബാധിപിച അേപക   തണീരമകംെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-09-2006  -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. 

 
നമര:എഫ4-429/2022 21-01-2022
 
 േചരതല താലകില   കതിയേതാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി, േജാണ െനേപാളിയന

കരിശിങല വീടില എനീയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതിയേതാട വിേലജില   പേരതരെട മകള േമരി സഖിേമാള, കരിശിങല വീടില, േബാധിപിച

അേപക   കതിയേതാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള   15-03-1967,21/08/2008 -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:എഫ4-450/2022 21-01-2022
 
  േചരതല താലകിലകടകരപളിവിേലജിലതാമസിചവരെവ അനരിചേപായവാസേദവന നായര െക. വനാവന

ഗാരഡന  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടകരപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരള നായര, വനാവന ഗാരഡന, േബാധിപിച അേപക

കടകരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാമ ഭാര് 58

2 േസാജ േമാൻ എം. എസ. മകന 36

3 ശീജാേമാള മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി സഖിേമാള മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരള നായര ഭാര് 64
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2 വിദ് അജിത് മകള 41

3 വിഷ നാരായണ മകന 36
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തതിരുത്തല് പരസസസ

നമ്പര് : എഫഫ4-8208/2021 തതീയതതി 27/01/2022

കകേരള ഗസറഫ നമ്പര് 36,തതീയതതി 14/09/2021,വവാലസസ10,കേമതീഷണകറേറഫ 

ഓഫഫ ലവാനഫ റേവനന്യു വതിഭവാഗത്തതില് കപജഫ നമ്പര് 7393,7394 ല്,ക്രമ നമ്പര് 54 ആയതി  

പ്രസതിദതീകേരതിച്ച പരസസത്തതിലല രണവാമലത്ത അവകേവാശതിയുലടെ വയസഫ 56 എന്നതതിനു പകേരസ

65 എന്നഫ തതിരുത്തതി വവായതികക്കേണതവാണഫ.

കചേര്ത്തല ഒപഫ

തഹസതില്ദവാര്
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-504/2022 28-01-2022
 
 േചരതല താലകില   പാണാവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാജ പാരവതി മനിരം വീടില

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാണാവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതികാ സാജ, പാരവതി മനിരം വീടില, േബാധിപിച അേപക   പാണാവളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-06-2021  -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:എഫ4-506/2022 28-01-2022
 
 േചരതല താലകില   ൈതകാടേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരന േതാപില വീടില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈതകാടേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജികടന, േതാപില വീടില, േബാധിപിച അേപക   ൈതകാടേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-12-2014  -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:എഫ4-601/2022 28-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലതാകാ സാജ ഭാര് 52

2 പാരവതി സാജ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തിലകന മകന 64

2 വാസേദവന മകന 57

3 േസാമകമാരി മകള 55

4 ലത മകള 51

5 ഷാജികടന മകന 46
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 േചരതല താലകില   ൈതകാടേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                           െക. എസ

. േഗാപാലന നായര കേനംങാടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാടേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ കമാര, കേനംങാടില,

േബാധിപിച അേപക   ൈതകാടേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-06-1988  -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:എഫ4-606/2022 28-01-2022
 
  േചരതല താലകില   പാണാവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായപി. വിശ്നാഥന കേതരില വീ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാണാവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജഗദമ, കേതരില വീട, േബാധിപിച അേപക   പാണാവളി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2021 -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:എഫ4-620/2022 28-01-2022
 
  േചരതല  താലകില    കഞികഴി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അഭിജിത്  മഠതിപറമ്

എനമഠതിപറമ്  േകാളനി  വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ അരനതി, മഠതിപറമ് േകാളനി

വീടില, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതന നിസനതിയായിരന

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 സരസ്തി അമ ഭാര് 80

2 സേനാഷ കമാര മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജഗദമ ഭാര് 55

2 ഐശ്ര് വിശ്നാഥന മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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1 അരനതി മാതാവ 54

2 േരവതി (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) ഭാര് 25
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-643/2022 28-01-2022
 
  േചരതല താലകില   കടകരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറജീന ,  പി.വി.  േജാസഫ

െപാനേവലില  വീടില  എനീയാളകളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകരപളി വിേലജില   പേരതരെട മകള ശാലിനി സാംസണ, െപാനേവലില

വീടില,  േബാധിപിച അേപക   കടകരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം    28-10-2020,31/12/2021 -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:എഫ4-628/2022 28-01-2022
 
  േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷന വി.  എം.  വലിയവീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശ ബാലകഷന, വലിയവീട, േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2021 -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:എഫ4-646/2022 28-01-2022
 
 േചരതല താലകില   തറവര െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷമ അവിരാചന, പി. അവിര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനി സാംസണ മകള 41

2 ജിനി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശ ബാലകഷന ഭാര് 49

2 അരണകഷ ബി മകന 23

3 അമലകഷ ബി മകന 20
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ആലംവരമത്  വീടില  എനീയാളകളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തറവര  െതക്  വിേലജില   പേരതരെട   മകന സചിന പി.  അവിരാചന,

ആലംവരമത് വീടില, േബാധിപിച അേപക   തറവര െതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം    14-12-2021,4/12/2006  -ല

മരണെപടതായം പേരതരെട 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:എഫ4-647/2022 28-01-2022
 
 േചരതല താലകില   പാണാവളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥന അഭയെവളി വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാണാവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാന എസ, അഭയെവളി വീട, േബാധിപിച അേപക   പാണാവളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

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:എഫ4-648/2022 28-01-2022
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരത്ായനി വടേകതയില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതയെട മകള സേലഖ, വടേകതയില വീട, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സചിന പി അവിരാചന മകന 45

2 സനില പി അവിരാചന (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 50

3 സലില പി അവിരാചന (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 47

4 ൈലജ സേനാഷ- മരണെപട മകന സേനാഷ പി
അവിരാചെന ഭാര്)

മകെന ഭാര് 47

5 സസിത എസ.- മരണെപട മകന സേനാഷ പി അവിരാചെന
മകള

പൗതി 22

6 സമിത എസ. - മരണെപട മകന സേനാഷ പി അവിരാചെന
മകള

പൗതി 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാന എസ ഭാര് 48

2 ശീരഞിനി വി മകള 27

3 ശീരാഗ എ വി (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 24
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08-2016  -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 സേലഖ മകള 52
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-649/2022 28-01-2022
 
  േചരതല താലകില   കഞികഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമംഗല വടേകതയില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി സേലഖ, വടേകതയില വീട, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

12-2015  -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

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-659/2022 28-01-2022
 
  േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവിതന ശരത നിവാസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ, ശരത നിവാസ, േബാധിപിച അേപക   വയലാരഈസ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

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:എഫ4-668/2022 28-01-2022
 
  േചരതല താലകില   തണീരമകംവടക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ാേകാസ വി.  സി.

വാരണേശരി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തണീരമകംവടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീജ  കര്ാേകാസ, വാരണേശരി വീട, േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ സേഹാദരി 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 52

2 ശരത മകന 29

3 ആര് എസ. ജി. മകള 25
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അേപക   തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2021 -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

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-723/2022 28-01-2022
 
  േചരതല താലകില   മാരാരികളംവടക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതേസനന, േരണക

പടകളങര വീട എനീയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാരാരികളംവടക് വിേലജില   പേരതരെട മകന രംഗന പി. പി.,  പടകളങര വീട, േബാധിപിച

അേപക   മാരാരികളംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം    23-07-2021  ,  23/11/2018-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-756/2022 28-01-2022
 
  േചരതല താലകില   വയലാരഈസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല  ഇടവഴികല വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വയലാരഈസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന സിയാദ ഇ. ബി., ഇടവഴികല വീട, േബാധിപിച അേപക   വയലാരഈസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-08-2020  -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 സീജ കര്ാേകാസ ഭാര് 50

2 സഫല കര്ാേകാസ മകന 20

3 സാഹില കര്ാേകാസ (ൈമനര) മകന 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജനി ആര മകള 34

2 രംഗന പി. പി. മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എഫ4-760/2022 28-01-2022
 
   േചരതല  താലകില    േചരതലെതക ്  വ ി േലജ ില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

                     വി  പരേഷാതമന  പീതി  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേവക പി,

പീതി വീട, േബാധിപിച അേപക   േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2011 -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:എഫ4-765/2022 28-01-2022
 
   േചരതല  താലകില    െകാേകാതമംഗലം  വ ി േലജ ില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

     സേനാഷ കമാര മാകികടവില വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല, മാകികടവില വീട,

േബാധിപിച അേപക   െകാേകാതമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 സിയാദ ഇ. ബി മകന 52

2 റിയാസ ഇ. ബി മകന 47

3 സാജിത ഇ ബി മകള 56

4 സഫിയ ഇ ബി മകള 55

5 സമയ ഇ ബി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.െക. ശ്ാമളാേദവി ഭാര് 69

2 വിേവക പി മകന 40

3 വിനീത പി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഭാര് 52

2 അരജന എസ മകന 29

3 അരചന സേനാഷ മകള 24

4 സതി മാതാവ 87
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-795/2022 29-01-2022
 
 േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി വി. തിരതാളില വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരര വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് ശീജി, തിരതാളില വീട, േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2021 -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:എഫ4-796/2022 29-01-2022
 
 േചരതല താലകില   വയലാരഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                         േജാസഫ

്  േജാണ  േകളചംപറമ്  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വയലാരഈസ് വിേലജില    മകന പി.  െജ.  ചാേകാ,  േകളചംപറമ്  വീട,

േബാധിപിച അേപക   വയലാരഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2016 -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:എഫ4-874/2022 29-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മാതാവ 71

2 ശീജി ഭാര് 43

3 അഞലി ഷാജി മകള 23

4 ആരച ഷാജി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാരമ ഭാര് 88

2 േജാസഫ െജ. മകന 68

3 മറിയാമ േതാമസ മകള 65

4 പി. െജ. ചാേകാ മകന 63
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 േചരതല താലകില   മാരാരികളംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                            ജി

വിശ്നാഥന  ൈവശാഖ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാരാരികളംവടക് വിേലജില    ഭാര് ഓമന വി ഡി, ൈവശാഖ വീട, േബാധിപിച

അേപക   മാരാരികളംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021 -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:എഫ4-884/2022 29-01-2022
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതീശന ആലപാട് വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി

വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േമാഹനന എ. റി., ആലപാട് വീട, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

03-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപിലപേരതന അവിവാഹിതനായിരന 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:എഫ4-902/2022 29-01-2022
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകംെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി നളിനി കാടിപറമില വീടില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തണീരമകംെതക് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക. വി. ബാഹേലയന, കാടിപറമില വീടില, േബാധിപിച അേപക

തണീരമകംെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-12-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന വി ഡി ഭാര് 66

2 ജയ േമാഹന വി മകന 45

3 രതീഷ േമാഹന വി (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില) മകന 40

4 അജയ േമാഹന വി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനന എ. റി സേഹാദരൻ 55

2 പമീള സേഹാദരി 52
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നമര:എഫ4-907/2022 29-01-2022
 
  േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി  വി  എ വഞിപരയല വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ എ, വഞിപരയല വീട, േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2019 -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:എഫ4-914/2022 29-01-2022
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനകമാര ഇലവനിയില വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ലത  നനന,  ഇലവനിയില  വീട,  േബാധിപിച  അേപക

െകാേകാതമംഗലം 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:എഫ4-919/2022 29-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. വി. ബാഹേലയന ഭരതാവ 89

2 ബി അജയകമാര മകന 59

3 എന. അമതകമാരി മകള 58

4 ബി സനിലകമാര മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എ. ഭാര് 51

2 ജിബിന വി .എസ മകന 28

3 അനശീ വി എസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത നനന ഭാര് 52

2 സരജ നനന മകന 30

3 ആകാശ നനന മകന 25
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  േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസഫ ആനണി

അറമാകല വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െപണമ, അറമാകല വീട, േബാധിപിച അേപക

 െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2021  -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 െപണമ ഭാര് 71

2 െറജി ആനണി മകന 49

3 അജിേമാന മകന 43
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