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NOTICE

 
:സി8-6189/2021 24-09-2021
 
 െചങനര താലകില   െവണമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   അചയതൻ എം പി  ഏറത് മറിയി

ൽ  െതേകവിളയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ  രാധാമണി െജ േബാധിപിച അേപക   െവണമണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-11-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6031/2021 24-09-2021
 
 െചങനര താലകില   ആലാ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം െചറിയാൻ  െപണകര െതക്

  മറിയിൽ സനിൽ ഭവനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ  േമാളികടി െചറിയാൻ േബാധിപിച അേപക   ആലാ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-08-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6187/2021 24-09-2021
 
 െചങനര താലകില   െവണമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാമേവൽ പി െക  ഏറം മറിയി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി െജ ഭാര് 58

2 ആദിത് റി എ മകള 20

3 ആേരാമൽ റി എ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളികടി െചറിയാൻ ഭാര് 73

2 മാതയ െചറിയാൻ മകന 53

3 സനിത േജാബി മകള 44
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ൽ പതപരയകൽ മലയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ടിയിൽ  ജിേജാ ശാമേവൽ േബാധിപിച അേപക   െവണമണി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-04-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6191/2021 24-09-2021
 
  െചങനര താലകില   ആലാ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സി രാഘവൻ  െനടവരംേകാട

്  മറിയിൽ  ആർ  ഭവൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ആലാ  വിേലജില രജനി പി ആർ  െനടവരംേകാട മറിയിൽ

അശ്ിൻ ഭവനതിൽ   േബാധിപിച അേപക   ആലാ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2015-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില. 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6242/2021 28-09-2021
 
 െചങനര താലകില   പലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ വി ഡി  പലിയർ മറിയിൽ

വടേക മറിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ സസൻ ചാേകാ േബാധിപിച അേപക   പലിയർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാളി ശാമേവൽ ഭാര് 63

2 ജിജി ശാമേവൽ മകള 37

3 ജിബി ശാമേവൽ മകള 36

4 ജിേജാ ശാമേവൽ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമദിനി രാഘവൻ ഭാര് 67

2 രതീഷ പി ആർ മകന 40

3 രജനി പി ആർ മകള 41
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:സി8-6192/2021 28-09-2021
 
 െചങനര താലകില   ആലാ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമ െക  ആലാ െതക് മറിയി

ൽ െചറേവലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ടിയിൽ സിന സി േബാധിപിച അേപക   ആലാ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-09-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവ  ജീവിചിരിപില.     അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6241/2021 28-09-2021
 
 െചങനര താലകില   െവണമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ പി സാം  ഏറം മറിയിൽ

ഷാേരാൺ വിലയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ േമഴസി േജാർജ് േബാധിപിച അേപക   െവണമണി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസൻ ചാേകാ ഭാര് 51

2 ജിൻസി േമരി ചാേകാ മകള 29

3 ജാൻസി സാറ ചാേകാ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന സി മകള 45

2 ശീകല രാധാകഷൻ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി േജാർജ് ഭാര് 58

2 സാം െപയസ േജാൺ മകന 25

3 സാൻ കിേസാ േജാൺ മകന 23

4 സാനി എൻെമറി േജാൺ മകള 18
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
:C8-6459/2021 22-10-2021
 
  െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതല എസ എന കുവരമ

ില കാരകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക െക രവീനന, കുവരമില കാരകാട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6626/2021 22-10-2021
 
  െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഈപന ചാണി @ പി സി ചാണി

പരമടില മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്യായ  മളകഴ വിേലജില മറിയാമ ഈപന, പരമടില മളകഴ, എന കകി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6466/2021 13-10-2021
 
 െചങനര താലകില   തിരവൻവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടനപിളള  ഉപകളതില

മഴകീരകിഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക രവീനന ഭരതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഈപന ഭാര് 80

2 അലകാണര േജാരജ് മകന 58

3 മാതയസ പി േജാരജ് മകന 54

4 എലിസബത് േജാരജ് മകള 44
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സർടിഫികറിനായി   തിരവൻവണർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീകമാര െക, ഉപകളതില മഴകീരകിഴ, േബാധിപിച

അേപക   തിരവൻവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6466/2021 (1) 13-10-2021
 
 െചങനര താലകില   തിരവൻവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ എല ഉപകണതില

മഴകീരകിഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവൻവണർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീകമാര െക, ഉപകണതില മഴകീരകിഴ, േബാധിപിച

അേപക   തിരവൻവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6464/2021 22-10-2021
 
 െചങനര താലകില   തിരവൻവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡാരലി ജയിംസ ഐരാണത

റ കണതില േകാലടതേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവൻവണർ വിേലജില   പേരതയെട മകന േനാബിള െചറിയാന ജയിംസ,

ഐരാണതറ കണതില േകാലടതേശരി, േബാധിപിച അേപക   തിരവൻവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാര െക മകന 60

2 പീത ജയപകാശ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാര െക മകന 60

2 പീത ജയപകാശ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഖില േജാണ ജയിംസ മകന 32

2 േനാബിള െചറിയാന ജയിംസ മകന 29
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:സി8-5138/2021 22-10-2021
 
 െചങനര താലകില   മാനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരിയമ വാേലത് ഹൗസ കുടംേപരര

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആവശ്ങളക്    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാനാര വിേലജില   പേരതയെട മകന പഭാകരന നായര, വാേലത് ഹൗസ കുടംേപരര, േബാധിപിച അേപക   മാനാര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-5483/2021 27-08-2021
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി െക കമലാകിയമ കമലാനിലയ

ം െചറിയനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറിയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അനില കമാര വി, കമലാനിലയം െചറിയനാട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6807/2021 27-10-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിവരഗീസ േമേലപാണിയില കീഴ

്  േചരിേമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്ങളക്    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാണ വരഗീസ, േമേലപാണിയില കീഴ േചരിേമല ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദാമ മകള 72

2 ശാനമ മകള 69

3 വിശ്നാഥന നായര മകന 66

4 സഭദാമ മകള 63

5 പഭാകരന നായര മകന 60

6 വിജയലകമി മകള 57

7 ഉണികഷന നായര മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനില കമാര വി മകന 62

2 അജിത കമാര വി മകന 57
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േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6809/2021 27-10-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ ചാേകാ െകാചകളീകല

തിടേമല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക സി  േജാരജ്,  െകാചകളീകല തിടേമല ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6767/2021 27-10-2021
 
 െചങനര താലകില   മാനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബാഷ പഭാകരന അശ്തി ഭവന

ം കടംേപരര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാനാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമ സബാഷ, അശ്തി ഭവനം കടംേപരര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാണ വരഗീസ ഭരതാവ 57

2 െറനസ ആന വരഗീസ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് വരഗീസ മകള 58

2 അനമ േജകബ മകള 56

3 െക സി േജാണ മകന 51

4 െക സി േജാരജ് മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമ സബാഷ ഭാര് 47
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2 അശ്തി സബാഷ മകള 27

3 അശ്ിന സബാഷ മകന 22
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
:സി8-4837/2021 27-10-2021
 
 െചങനര താലകില   എണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക കരണാകരന കാരണ്ം

ഇലഞിേമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ അവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പലിയര വിേലജില  അനപം വീടില പേരതനെറ മകള ദിവ് െക െക, , േബാധിപിച അേപക

എണകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6769/2021 27-10-2021
 
 െചങനര താലകില   പലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാസനന െക െക കണാട് വിളയില

  േപരിേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  അവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിതാ കമലാസനന , കണാട്  വിളയില േപരിേശരി ,

േബാധിപിച അേപക   പലിയർ 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6814/2021 27-10-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സസമ മാതയ @ സസമ ചാക

ോ പാരര ഇടനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ അവശ്ങളക്  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് െക െക മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിതാ കമലാസനന ഭാര് 50

2 ആതിര കമലാസനന മകള 25

3 കാവ് കമലാസനന മകള 20

4 ജാനകി അമ 85

02th November 2021Revenue Department9921
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാരജ് പി േജകബ, പാരര ഇടനാട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6811/2021 26-10-2021
 
  െചങനര താലകില   എണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാക്ിലിന ഡിസസ െജനസ

േകാേടജ ഉളനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ അവശ്ങളക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഗിഗറി  ജറി  ഡിസസ, െജനസ േകാേടജ ഉളനി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി8-6811/2021(1) 27-10-2021
 
 െചങനര താലകില   എണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനൂ ഡിസസ െജനസ േകാട

േടജ  ഉളനി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  അവശ്ങളക്    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിഗറി  ജറി  ഡിസസ, െജനസ േകാേടജ ഉളനി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാരജ് പി േജകബ മകന 51

2 േമരി േജകബ മകള 48

3 ശഭ സസന േജകബ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിഗറി ജറി ഡിസസ മകന 38

2 േജാരജ് െജരസന ഡിസസ മകന 35

3 െജനസണ ഡിസസ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 ഗിഗറി ജറി ഡിസസ മകന 38

2 േജാരജ് െജരസന ഡിസസ മകന 35

3 െജനസണ ഡിസസ മകന 34
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