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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-12196/2021 09-12-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നവീനചനന ചനകപ

േചരതല താലക്ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശശികല, ചനകപേചരതല

താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-12167/2021 09-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. എന. രാമാനന കമത

് കരികയിലേചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലവടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയലകി എ., കരികയില

േചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-1999 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-11842/2021 09-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല ഭാര് 63

2 ധേനഷ ചനന മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി എ. ഭാര് 69

2 സജാത െക. ആര. മകള 46

3 സജിത െക. ആര. മകള 38
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  േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ലകികടി അമ

കളരികല  വീടേചരതല  താലക്ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള

ശാനകമാരി, കളരികല വീടേചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   െകാേകാതമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

10-2021  -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:എഫ4-11856/2021 09-12-2021
 
 േചരതല താലകില   കടകരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബരണാഡ െക. െജ.  കടിയാംേശര

ി വീടേചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകരപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിബിള റി. വി., കടിയാംേശരി വീട

േചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   കടകരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-11969/ 2021 20-11-2021
 
  േചരതല താലകില   പാണാവളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസന, ൈസനബ ഹസന

ഷാജഹാന മനസിലേചരതല താലക് ആലപഴ ജില എനീയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണാവളി വിേലജില   പേരതരെട  മകന താഹ എസ.

എച്, ഷാജഹാന മനസിലേചരതല താലക് ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പാണാവളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി ഹസന, ൈസനബ

ഹസന എനീയാളകള യഥാകമം    15-09-2021,14/02/2019എനീ തീയതികളില മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി മകള 63

2 മീനാകമാരി മകള 61

3 ഉഷാേദവി മകള 57

4 രമാ നടരാജന മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിബിള റി. വി. ഭാര് 50

2 േഗാഡ വിന െക. ബി. മകന 20

3 ക്ാതറിന െബനിറ മകള 23
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജഹാന എച്. മകന 48

2 റാഫിയ മകള 45

3 ഹസീന എച് മകള 42

4 സബറ എസ. എച്. മകള 40

5 താഹ എസ. എച് മകന 38
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11959/2021 09-12-2021
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ പി. ഞറകെവളി വീടേചരത

തല  താലക്,ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനിേമാള എന. എന., ഞറകെവളി വീട

േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-11840/2021 09-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ ചകാലെവളിേചരത

തല  താലക്ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതയെട മകന േജായി, ചകാലെവളിേചരതല

താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാള എന.എന. ഭാര് 51

2 അശ്തി എം. മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അപചന ഭരതാവ 74

2 റാണി മകള 51

3 േജായി മകന 50

4 ആനി മകള 50

5 േജാണിചന മകന 47

6 േമാളി േജാസഫ മകള 46
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നമര:എഫ4-11868/2021 09-12-2021
 
  േചരതല താലകില   ൈതകാടേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന േദവിനിലയം

േചരതല താലക്ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാടേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീവന, േദവിനിലയംേചരതല

താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   ൈതകാടേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-12198/2021 09-12-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതിയമ കളതില

വീടേചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിലകമാര െക. പി.,

കളതില വീടേചരതല താലക്ആലപഴ ജില,  േബാധിപിച  അേപക   െകാേകാതമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021 -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:എഫ4-11862/2021 09-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധരമ മകള 59

2 പസന മകള 53

3 അജിതന മകന 52

4 സജീവന മകന 49

5 പദീപ മകന 46

6 പിയ മകള 42

7 ഷാലേമാള  (മരണെപട മകന അരവിനാകെന മകള) പൗതി 28

8 മാലേമാള  (മരണെപട മകന അരവിനാകെന മകള) പൗതി 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരളിത എ. പി. മകള 54

2 സനിേമാള മകള 47

3 സനിലകമാര െക. പി. മകന 46
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 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാനമതി ആയിരംതയിലേചരത

തല  താലക്ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി വിേലജില   പേരതയെട മകള പസന, ആയിരംതയിലേചരതല

താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി 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 മാതാപിതാക്ള,

ഭരതാവ 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:എഫ4-12178/2021 09-12-2021
 
 േചരതല താലകില പാണാവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. രവീനന നായര,സരളാേദവി ജി

.  പനേശരില വീടേചരതല താലക്  ആലപഴ ജില  എനീയാളകളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണാവളി വിേലജില   പേരതരെട മകള നിഷ ആര.,

പനേശരില വീടേചരതല താലക് ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പാണാവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി പി. രവീനന നായര,സരളാേദവി

ജി.  എനിവര  യഥാകമം    03-06-2020,3/11/2006  എനീ  തീയതികളില  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:എഫ4-12030/2021 09-12-2021
 
  േചരതല താലകില    അരര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പപണി  ആചാരി  ,  പതാകി

േതാപിലപറമിലേചരതല  താലക്ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അരര  വിേലജില    പേരതരെട  മകള  ശ്ാമള,

േതാപിലപറമിലേചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി പപണി ആചാരി , പതാകി

എനിവര  യഥാകമം  13-03-2002,17/11/2006  എനീ  തീയതികളില  മരണെപടതായം  പേരതരെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദര മകള 58

2 പസന മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാക കമാര എന. മകന 58

2 ആശ ആര. മകള 49

3 നിഷ ആര. മകള 43
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 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 നിഷ മകള 43

2 ശ്ാമള മകള 40
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-11880/2021 09-12-2021
 
  േചരതല താലകില   േചരതലവടക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.  വി.  വിശ്നാഥന

കിഴേകമാടപളിേചരതല  താലക്ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലവടക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിജ,

കിഴേകമാടപളിേചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021  -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:എഫ4-11669/2021 09-12-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപന, ലകി കടപന

  കപകാടെവളിേചരതല  താലക്ആലപഴ  ജില  എനീയാളകളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതരെട മകന

അജയകമാര െക. െക., കപകാടെവളിേചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   െകാേകാതമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി

കടപന, ലകി കടപന എനിവര യഥാകമം   30-10-2000,13/2/2004 -എനീ തീയതികളില 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഭാര് 70

2 റീന ആര. മകള 49

3 റീജ ആര. മകള 47

4 റിജ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി മകള 70

2 അരവിനാകന െക. െക. മകന 68

3 െക. െക. ശശി മകന 65
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4 ജലജാകന മകന 63

5 രാമചനന െക. െക. മകന 60

6 അജയകമാര െക. െക. മകന 55
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-12054/2021 08-12-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനകടി പി. െജ. വാതപളില വീട,

േചരതല താലക്,ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വി. പി. േജാസഫ, വാതപളില വീട,

േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:എഫ4-11879/2021 08-12-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന ശീഭവനം 

േചരതല  താലക്,ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െചമകവലി, ശീഭവനം 

േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2008 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 വി. പി. േജാസഫ ഭരതാവ 88

2 ൈജസമ േജാസഫ മകള 59

3 േറായി േജാസഫ മകന 57

4 വി. െജ. േപാളിചന മകന 54

5 േടാം വി. േജാസഫ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചമകവലി ഭാര് 60

2 ശീജിത് എന. മകന 37

3 ശീജ നാരായണന മകള 31
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നമര:എഫ4-12163/2021 08-12-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണ എം. എം. മാവങല

വീടേചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചരതലവടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫിേലാമിന െക. എ, മാവങല വീട

േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   േചരതലവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-11973/2021 08-12-2021
 
 േചരതല താലകില   തറവര െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ. എന. േവണേഗാപാല കവിത

വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തറവര െതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആര. ഗീതാമണി, കവിത വീട,േചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   തറവര െതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-12069/2021 08-12-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ. െക. ഫാനസിസ അഴീകല വീട

േചരതല താലക്ആലപഴ  ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പീറര എ. എഫ., അഴീകല വീട

േചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന െക. എ. ഭാര് 54

2 േമരി േജാണ മകള 27

3 ആനണി എം. െജ. മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആര. ഗീതാമണി ഭാര് 61

2 കിരണ കിേഷാര മകന 37

3 കിേഷാര കിരണ മകന 34
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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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസി ഫാനസിസ മകള 82

2 സനിേമാള െനലസണ മകള 51

3 പീറര എ. എഫ. മകന 50

4 സജിേമാന എ. എഫ മകന 47

5 സമ ജഡി മകള 44
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-12038/21 09-12-2021
 
 േചരതല താലകില   തറവര െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനില ബാബ നാരായണാലയം

വീട,േചരതല താലക് ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തറവര  െതക്  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  പി.െക.  പസനകമാരി,

നാരായണാലയം വീട,േചരതല താലക്  ആലപഴ ജില,  േബാധിപിച അേപക   തറവര െതക്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2013 -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:എഫ4-11830/2021 09-12-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. എം. േജാണ പാടകളങര

വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണീരമകംവടക് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ടീസാ ബാസി, പാടകളങര

വീട,േചരതല താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2021 -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:എഫ4-12017/2021 08-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി. െക. പസനകമാരി ഭാര് 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടീസാ ബാസി മകള 48

2 േജാസഫ പി. െജ. മകന 46

3 മാതയ േജാണ മകന 44

4 േതാമസ േജാണ മകന 44
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 േചരതല താലകില   മാരാരികളംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. എന. രാജപന സരജ

വീടേചരതല താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാരാരികളംവടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സല എസ., സരജ വീടേചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   മാരാരികളംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-12138/2021 08-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക െപാകലില വീടേചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അരര  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  വിശ്േമാഹനന,  െപാകലില  വീടേചരതല

താലക്,ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2015 -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:എഫ4-12055/2021 08-12-2021
 
 േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി. എ. മഹമദ േകായ ഷാനി വില

വീടേചരതല താലക്ആലപഴ ജില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റസിയ മഹമദ േകായ, ഷാനി വില വീട

േചരതല താലക്ആലപഴ ജില, േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സല എസ. ഭാര് 59

2 സൗമ്ാരാജന മകള 37

3 രമ്ാരാജന മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശ്േമാഹനന ഭരതാവ 75

2 അനപമ ഷിബ മകള 44

3 അനകല മകള 42

4 അനബ പി. വി. മകന 39
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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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസിയ മഹമദ േകായ ഭാര് 59

2 മഹമദ ഷാനിയാസ മകന 40
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