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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8  6317/21 28-12-2021
 
  െചങനര താലകില   മാനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി െനാചകാട വീടില

, കരടികാട, മാനാര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാനാര വിേലജില   പേരതയെട മകന എന വിശ്നാഥന, െനാചകാട വീടില, കരടികാട, മാനാര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  14-10-2020നം 15-10-2020 നം ഇടയില 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. 

 
നമര:സി8 7100/21 05-11-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി ലളിതാമ അശ്തി, ളാകേശരി,

െചങനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതയെട മകള ആഷാമധകമാര, അശ്തി,  ളാകേശരി,  െചങനര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന മകള 70

2 എന വിശ്നാഥന മകന 66

3 വിലാസിനി മകള 62

4 രാജന എന മകന 58

5 സേരനന െക എസ മകന 56

6 ഇനിര മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വനാനായര മകള 68

2 മധസധനന ബി മകന 66

3 ആഷാമധകമാര മകള 60

22nd February 2022Revenue Department6379
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നമര:സി8 7170/21 05-11-2021
 
  െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ജി മതായി പടിഞാേറതില,

െകാഴവൂര, മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പവീണ മതായി, പടിഞാേറതില, െകാഴവൂര, മളക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2020 -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  8350/21 05-11-2021
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ആര കമലാകിയമ @ കമലമ

മ ൈവേപല, അരിയണിേശരി, െചറിയനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െചറിയനാട  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  രമാേദവി  െക,  ൈവേപല,

അരിയണിേശരി, െചറിയനാട, േബാധിപിച അേപക   െചറിയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021 -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. 

 
നമര:സി8  8801/21 01-01-2022
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ജി രാധാകഷണന ലകമി

സദനം,തിടേമല,  െചങനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില    മകന ആര രാേജഷ, ലകമി സദനം,തിടേമല, െചങനര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021 -ല മരണെപടതായം  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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പവീണ മതായി മകന 48

2 പിയേമാള മതായി മകള 49

3 പതിഭ മതായി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി െക മകള 61

2 സധാമണി പി െക മകള 53
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി8  8802/21 01-01-2022
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതി വിജയന മണേവലില, മംഗലം

,  െചങനര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില    ഭരതാവ ആര വിജയേമാഹനന നായര, മണേവലില, മംഗലം, െചങനര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2019 -ല മരണെപടതായം  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആര രാേജഷ മകന 50

2 ആര സേരഷമാര മകന 47

3 ആര രാേകഷ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആര വിജയേമാഹനന നായര ഭരതാവ 69

2 ആേരാമ വി നായര മകള 34

22nd February 2022Revenue Department6381
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8  1325/22 15-02-2022
 
  െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയന പി  ആര പതംകന്

പടിഞാേറെചരവില, െപരിങാല,മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി, പതംകന് പടിഞാേറെചരവില,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2019 -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. 

 
നമര:സി8  1324/22 15-02-2022
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാല എ ശാനിനിലയം,

കാരകാട, മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശാനാേഗാപാല,  ശാനിനിലയം,  കാരകാട,  മളകഴ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021 -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  1302/22 15-02-2022
 
  െചങനര  താലകില    െചങനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഫിലിപ്  െചറിയാന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി ഭാര് 57

2 ഷജിന വിജയന മകന 29

3 ജിതിന വിജയന മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനാേഗാപാല ഭാര് 67

2 ഗിരീഷ േവണേഗാപാല മകന 42

3 രതീഷ േവണേഗാപാല മകന 36
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പനേവലിലേമാടിയില,  കീഴേചരിേമല,  െചങനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിതാഫിലിപ്,

പനേവലിലേമാടിയില, കീഴേചരിേമല, െചങനര, േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2017  -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  1280/22 15-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ െചറിയാന വാലതടതില

, ഇടനാട, െചങനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതയെട മകന റവ. ബിജ എസ െചറിയാന, വാലതടതില, ഇടനാട,

െചങനര, േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2022 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിതാഫിലിപ് ഭാര് 59

2 േരഷാ ഫിലിപ് മകള 34

3 റനീറ  ഏല ഫിലിപ് മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി എസ െചറിയാന ഭരതാവ 84

2 ബിജി എ വരഗീസ മകള 54

3 ബിനി േജാണസണ മകള 52

4 റവ. ബിജ എസ െചറിയാന മകന 50
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8  1216/22 14-02-2022
 
 െചങനര താലകില   മാനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധീഷ കമാര ജി േനാവ ഹൗസ

, കരടികാട, മാനാര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാനാര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഓമന ജി നായര, േനാവ ഹൗസ, കരടികാട, മാനാര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -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  1322/22 16-02-2022
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രംഗനാഥന വി എന വടേകകര വീട,

കാരയാട, മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള റിഗ രംഗനാഥ, വടേകകര വീട, കാരയാട, മളകഴ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2021 -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  793/22 14-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി തങചന തണിയില പതനവീട,

തിടേമല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില    മകള ബിജി, വടംപറമില, കമനാട, േകായിപം, േബാധിപിച അേപക

െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2021  -ല മരണെപടതായം   നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ജി നായര മാതാവ 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റിഗ രംഗനാഥ മകള 40
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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  1066/22 08-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േജാണ മാതയ പടനാനത് വീട,

 മണനകാവ, െചങനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി  േജാണ, പടനാനത് വീട,   മണനകാവ,

െചങനര, േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2013 -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  1064/22 08-02-2022
 
 െചങനര താലകില   മാനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി അമാള റി പി , എസ

വിശ്നാഥന  ആചാരി  അരചന  വീട,  കരടികാട,  മാനാര  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാനാര വിേലജില   പേരതരെട മകള ഷീജ എ വി, അരചന

വീട, കരടികാട, മാനാര, േബാധിപിച അേപക   മാനാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം    26-08-2021  ,  22-12-2019  എനീ

തീയതികളില  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിജി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േജാണ ഭാര് 85

2 േഷരലി ചാേകാ മകള 59

3 ഷീല കരവിള മകള 57

4 ഷാജി േജാണ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ എ വി മകള 55

2 ജയ എ വി മകള 52
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നമര:സി8  1063/22 08-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി സി െചറിയാന ഇളയിടത് വീട,

വാഴാരമംഗലം,  െചങനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആലീസ െചറിയാന, ഇളയിടത് വീട,

വാഴാരമംഗലം, െചങനര, േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2019 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ െചറിയാന ഭാര് 83

2 അനില സി െചറിയാന മകന 59

3 സനില െചറിയാന ഫിലിപ് മകന 59
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8  757/22 17-02-2022
 
  െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  പി  വരഗീസ മലയില

  േസഹഭവനം,  തിടേമല, െചങനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയാമ വരഗീസ, മലയില േസഹഭവനം,

തിടേമല, െചങനര, േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021  -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  1383/22 17-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസീന െക ഐ മേരാടിമടില,

െചറവൂര, െചറിയനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   െചറിയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഇരഫാനാ അഷറഫ, മേരാടിമടില, െചറവൂര,

െചറിയനാട, േബാധിപിച അേപക   െചറിയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ വരഗീസ ഭാര് 70

2 േസഹല െമറില വരഗീസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ റാവതര പിതാവ 82

2 ഐഷാബീവി മാതാവ 75

3 അനസിയാ അഷറഫ മകള 29

4 ഇരഷാന അഷറഫ മകള 25

5 ഇരഫാനാ അഷറഫ മകള 25
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8  1445/22 18-02-2022
 
  െചങനര താലകില   െവണമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എന വിശ്നാഥനപിള

ള  കരചാലില  വീട,  െവണമണി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവണമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ വിശ്നാഥനപിള, കരചാലില വീട,

െവണമണി, േബാധിപിച അേപക   െവണമണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -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  1444/22 18-02-2022
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സി വിേനാദ പരിയാരത് വടേകതി

ല വീട,  മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത എം െക, പരിയാരത് വടേകതില വീട,  മളകഴ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2022 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ വിശ്നാഥനപിള ഭാര് 69

2 ഉണികഷ പിള മകന 40

3 േഗാപാലകഷ പിള മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജിത എം െക ഭാര് 38

2 മിലന പി വിേനാദ മകന 16

3 മഹിത പി വിേനാദ മകള 13
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