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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 4-10559/2021 28-10-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകം െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജശീ മരളീകഷൻ, ചിതിര

വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ ശിവ റി േബാധിപിച അേപക തണീരമകം െതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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 ശിവ റി ഭരതാവ 44

2 നീഹാര ആർ ശിവ (ൈമനർ) മകള 10

23th November 2021Revenue Department13333
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 4 -10335/ 2021 21-10-2021
 
 േചരതല താലകില   േചരതലെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ  കേപാതെവളി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േചരതലെതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാലിനി , , േബാധിപിച അേപക   േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2019 -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. 

 
നമര:എഫ 4 -10362/ 2021 21-10-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകംെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിദ്ാധരൻ  വലിയവീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തണീരമകംെതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതി െക വി , , േബാധിപിച അേപക   തണീരമകംെതക് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

06-2021  -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 -10310/ 2021 21-10-2021
 
 േചരതല താലകില   ൈതകാടേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  വടേകേകാളതറ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലിനി ഭാര് 47

2 സമൻ സേരഷ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി െക വി ഭാര് 64

2 വിനിഷ വി വി മകള 37

3 വിന് വി വി മകള 33
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ൈതകാടേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജയൻ , , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാടേശരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2017 -ല

മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ   മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ, ഭാര് എനിവർ 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 -10298/ 2021 21-10-2021
 
  േചരതല  താലകില    തണീരമകംവടക്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രവീനൻ  പിള

േഗാവിനനിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണീരമകംവടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗാമതിയമ , , േബാധിപിച

അേപക   തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -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 -10317/ 2021 21-10-2021
 
  േചരതല താലകില   തണീരമകംവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ െക പി

കഴികണതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തണീരമകംവടക്  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സേലാചന  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജയൻ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാമതിയമ ഭാര് 64

2 േരഖ ജി ആർ മകള 40

3 രമ് ജി ആർ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഭാര് 67

2 രശിേമാൾ െക പി മകള 43

23th November 2021Revenue Department13335
____________________________________________________________________________________________________________________________
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നമര:എഫ 4 -10430/ 2021 21-10-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലിലകമാരി  പതിയപരയകൽ

വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടണകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കാർതിേകയൻ , , േബാധിപിച അേപക   പടണകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-05-2005  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  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 -10306/ 2021 21-10-2021
 
 േചരതല താലകില  കതിയേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർതിേകയൻ  കേരഴത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കതിയേതാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ , , േബാധിപിച അേപക   കതിയേതാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2019 -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. 

 
നമര:എഫ 4 -10356/ 2021 21-10-2021
 
  േചരതല താലകില   ൈതകാടേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശീ  മടംപറം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈതകാടേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന അഖിൽ , , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാടേശരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

3 രജീഷ മകന 40

4 രഞ പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർതിേകയൻ ഭരതാവ 63

2 ഉണിയാർച കാർതിേകയൻ (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില.) മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാഷാമണി ഭാര് 62

2 കവിത മകള 45

3 സേനാഷ മകന 41
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പേരതയെട  പിതാവ,  ഭർതാവ എനിവർ  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 -10272/ 2021 23-10-2021
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക സകമാരൻ  െനടങാടചിറ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മധ എൻ എസ , , േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ, ഭാര് എനിവർ 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- 10423/ 2021 23-10-2021
 
  േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയകടി   കണയിൽചിറ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരര വിേലജില   പേരതയെട മകന അലകസാണർ റി െജ , ,  േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഖിൽ മകന 30

2 അഞജലി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന രഘവരൻ മകള 57

2 അംബിക ഡി മകള 55

3 ഷീല ഡി മകള 51

4 മധ എൻ എസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജയിംസ (േജാസഫ ) ഭരതാവ 66

2 ആൻൂസ റി െജ മകന 34

3 അലകസാണർ റി െജ മകന 31
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ 4 -10378/ 2021 23-10-2021
 
  േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ േഗാപാലകഷ േഷണായി

മാളിേയകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  എ ആർ േമാഹനഭായി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:എഫ 4 - 10443/ 2021 23-10-2021
 
 േചരതല താലകില   കതിയേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ ലയിസ , മറിയം ജലിയറ്

 നികർതിൽ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കതിയേതാട  വിേലജില   പേരതരെട   മകന േജാസ േജാൺ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

കതിയേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  28-11-2015,  08-03-2021  എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ

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 -10484/ 2021 23-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ആർ േമാഹനഭായി ഭാര് 75

2 ശീകല എം ജി മകള 56

3 ശശികല എം ജി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഡ മകന 36

2 ഫാൻസിസ േജാൺ മകന 26

3 േജാസ േജാൺ മകന 23
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 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേഹഷ ആർ എസ  രാമപരത് വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ സേരഷ ആർ , , േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2020 -ല

മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ   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. 

 
നമര:എഫ 4 -10375/ 2021 23-10-2021
 
  േചരതല താലകില    െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സാബകമാർ  ജി

അയപൻചിറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സഷമ റി  പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മാതാവ 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ റി പി ഭാര് 58

2 സീതാലകി എസ മകള 33

3 േസതലകി സാബകമാർ മകള 31
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-9941/2021 07-10-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി അമ  പതൻപരയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പടണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േവണേഗാപൻ എസ    േബാധിപിച  അേപക

പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ ജീവിചിരിപില. 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:എഫ4-10823/2021 28-10-2021
 
 േചരതല താലകില   കഞികഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം നിഷളൻ  ഇതിപളി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഞികഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിനി സി   േബാധിപിച അേപക   കഞികഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -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:എഫ4-10616/2021 01-11-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക നേടശൻ  രതനാഭവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപൻ എസ മകന 52

2 സജീവ എസ മകന 50

3 സേനാഷ കമാർ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി മാതാവ 74

2 സിനി സി ഭാര് 44

3 ജയസര് (ൈമനർ) മകന 16

4 നകത (ൈമനർ) മകള 11
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ൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തണീരമകം വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതമ  േബാധിപിച അേപക   തണീരമകം വടക്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-06-2021  -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:എഫ4-10349/2021 21-10-2021
 
  േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി   നായർ,

ലീലാമണി   പളിയതചിറ  വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതരെട  മകന ശീകമാർ റി െക േബാധിപിച

അേപക   െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2010  -ലം  ലീലാമണി   14-2-2019-ലം   മരണെപടതായം പേരതരെട

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:എഫ4-10254/2021 18-10-2021
 
 േചരതല താലകില   പടണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ നായർ  േചേകാടെവളി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി െക സരസമ  േബാധിപിച അേപക   പടണകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമ ഭാര് 69

2 ൈബജ പി എൻ മകന 53

3 ബിന ആർ മകള 50

4 ബിജി നേടശൻ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ നായർ  റി െക മകന 68

2 േവലായധൻ നായർ  റി െക മകന 66

3 ഹരിദാസൻ നായർ  റി െക മകന 63

4 വിജയലകി  എൽ മകള 57

5 അേശാക കമാർ  റി െക മകന 52

6 ശീകമാർ  റി െക മകന 48
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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:എഫ4-10334/2021 18-10-2021
 
 േചരതല താലകില   പനവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാമണി അമ എം എസ  മലേകരിൽ

 വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന പേമാദ  കമാർ െക   േബാധിപിച അേപക   പനവളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-08-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:എഫ4-9797/2021 11-10-2021
 
 േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടി അമ  വാേനപറമിൽ  വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളിപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷകമാർ വി െക   േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവ  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:എഫ4-10242/2021 11-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക സരസമ ഭാര് 68

2 സിത സി എസ മകള 38

3 ആതിര സി എസ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേമാദ  കമാർ െക മകന 52

2 പവീൺ കമാർ  വി െക മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷകമാർ വി െക മകന 50
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 േചരതല താലകില   തറവര െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ  െതേക േകാവിലകത

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തറവര െതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി  േബാധിപിച അേപക   തറവര െതക് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

08-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 66

2 സേമഷ മകന 38

3 സനീഷ മകന 34
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Alappuzha District

 
Cherthala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എഫ4-9808/2021 11-10-2021
 
 േചരതല താലകില   തണീരമകം വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി െക  തേറെവളി  വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തണീരമകം വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി   േബാധിപിച അേപക   തണീരമകം വടക് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2021 -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:എഫ4-9795/2021 11-10-2021
 
  േചരതല താലകില   അരകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിൻഹാസ  ഗീൻഹൗസ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരകറി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സബീന  േബാധിപിച അേപക  അരകറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -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 4-10218/2021 13-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി മാതാവ 79

2 രമാേദവി ഭാര് 48

3 അപർണ ഷാജി മകള 25

4 ആകാശ എസ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ബീവി മാതാവ 72

2 സബീന ഭാര് 43

3 മഹമദ യാസിൻ (ൈമനർ) മകന 12

4 മിസബാഹൽ ഹഖ (ൈമനർ) മകന 11

23th November 2021Revenue Department13345
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 േചരതല താലകില   േചരതല വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി പി ചനൻ  ശ്ാംനിവാസ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േചരതല വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബി തങകമാരി  േബാധിപിച അേപക   േചരതല വടക് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചരിപില.  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:എഫ4-9482/2021 13-10-2021
 
  േചരതല താലകില   തണീരമകം െതക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക േഗാവിനൻ

പതൻതയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തണീരമകം െതക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പതേസനൻ   േബാധിപിച അേപക   തണീരമകം

െതക്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-1987  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ, 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:എഫ4-10221/ 2021 13-10-2021
 
 േചരതല താലകില   എഴപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാൻസൺ   േജായി  ആലംപാടം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  എഴപന വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ േജായി  എ ഡി  േബാധിപിച അേപക   എഴപന വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

02-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി തങകമാരി ഭാര് 67

2 ശ്ാംഗീത സി മകള 38

3 ശ്ാംലാൽ സി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാർങധരൻ മകന 77

2 പതേസനൻ മകന 74

3 േമാഹനദാസ മകന 70

4 പഷരൻ മകന 67

5 ചിതാംഗദൻ മകന 61

6 അംബിക മകള 54
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അറിവായിരികന.   പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന.    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:എഫ4-9811/2021 13-10-2021
 
 േചരതല താലകില   അരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ പിള  അശ്തി നിവാസ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരര വിേലജില   പേരതനെറ മകള രഞജിനിേദവി െക  േബാധിപിച അേപക   അരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ഭാര് ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എഫ4-10425/2021 21-10-2021
 
 േചരതല താലകില   െകാേകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി  മടപളിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാേകാതമംഗലം  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  രാമചനൻ    േബാധിപിച  അേപക

െകാേകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ ജീവിചിരിപില. 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 േജായി  എ ഡി പിതാവ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞജിനിേദവി െക മകള 53

2 അനിൽകമാർ മകന 51

3 സനിൽകമാർ െക എസ മകന 49

4 മിനിേമാൾ െക എസ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അപചൻ മകന 70

2 രാജമ മകള 65

3 രാമചനൻ മകന 64

4 പങജാകൻ മകന 62

23th November 2021Revenue Department13347
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നമര:എഫ4-10345/2021 21-10-2021
 
  േചരതല താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷ ബാബ  ശാനി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീലത സതീഷ ബാബ  േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -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. 

 

5 ചിത മകള 60

6 ലീല മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത സതീഷ ബാബ ഭാര് 52

2 യദ രാഘവ മകന 27
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