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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8  765/22 31-01-2022
 
  െചങനര താലകില    പാണനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഷരളി  േദവി  െക.  ആര

െകാചപാേങാട് വീട, വനഴി, പാണനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീകല എസ പിളള, െകാചപാേങാട്

വീട, വനഴി, പാണനാട, േബാധിപിച അേപക   പാണനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2021  -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  762/22 31-01-2022
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ സാമേവല െഷറിന വില,

െചറിയനാട  മറി,  മചറിയനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറിയനാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശാനമ മാതയ,  െഷറിന വില,

െചറിയനാട മറി, മചറിയനാട, േബാധിപിച അേപക   െചറിയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2021 -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  467/22 31-01-2022
 
 െചങനര താലകില   തിരവൻവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപന വി റി േവലികകത് വീട

,  നനാട  മറിയില,  തിരവനവണര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീകല എസ പിളള മകള 29

2 ശീജീത് എസ പിള മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ മാതയ ഭാര് 49

2 െമറിന മാതയ മകള 21

3 െഷറിന സാം മാതയ മകന 18
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവൻവണർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി തങപന, േവലികകത് വീട,

നനാട മറിയില, തിരവനവണര, േബാധിപിച അേപക   തിരവൻവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2012 -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  766/22 01-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദാമ െക റി േകാടനപറമില

 ശീനിലയം വീട, െചറവൂര മറി, െചറിയനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായ

ി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറിയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീേദവി െക എസ, േകാടനപറമില

ശീനിലയം വീട,  െചറവൂര മറി,  െചറിയനാട,  േബാധിപിച അേപക   െചറിയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2020  -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. 

 
നമര:സി8  768/22 01-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വലസമ സറിയ വടകംമറിയില

വീട,  മഴകീര  േമല മറി,  െചങനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സറിയ േദവസ്, വടകംമറിയില വീട,

മഴകീര േമല മറി, െചങനര, േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021 -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 മിനി തങപന ഭാര് 52

2 റാണി വിനിത മകള 30

3 റാണി മഞ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി െക എസ മകള 52

2 ശീകമാര പി െക മകന 46

3 ശീനിവാസ െക െക മകന 43

4 ശീേലഖ െക എസ മകള 38
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സറിയ േദവസ് ഭരതാവ 56

2 നീത സറിയ മകള 30

3 നിതിന വി സറിയ മകന 26
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8  771/22 01-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എസ േതാമസ െവളരഴതില

  വീട,  തിടേമല,  െചങനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിജി േതാമസ, െവളരഴതില വീട,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2019  -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  760/22 31-01-2022
 
 െചങനര താലകില   ആല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി എം ചനന തചനാടമലയില വീട,

െപണകര െതക്, ആല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആല വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ റി എം രതാകരന, തചനാടമലയില വീട, െപണകര

െതക്, ആല, േബാധിപിച അേപക   ആല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-01-2019  -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  780/22 31-01-2022
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി മതായി െവങാലില മാമന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിജി േതാമസ ഭാര് 54

2 ജിേജാ സറിയ േതാമസ മകന 28

3 ജിതിന സറിയ േതാമസ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റി എം രതാകരന സേഹാദരൻ 62

2 സരസമ സേഹാദരി 78

3 ജഗനമ സേഹാദരി 65
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  വില,  ഇടനാട,  െചങനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയകടി മതായി, െവങാലില മാമന

വില, ഇടനാട, െചങനര, േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-02-2020 -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  759/22 31-01-2022
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ േറാണി വരഗീസ എന

െഡയസി േറാണി  വരഗീസ കൂഴതില വീട,  കീഴേചരിേമല,  െചങനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ വരഗീസ േറാണി വരഗീസ, കൂഴതില വീട, കീഴേചരിേമല, െചങനര, േബാധിപിച അേപക   െചങനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-07-2014  -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  781/22 31-01-2022
 
 െചങനര താലകില   കരടിേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താഹകഞ് െനടങാട് വീട,

പാവകര  മറിയില,  െചങനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരടിേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മിറാഷ എം താഹ, െനടങാട് വീട,

പാവകര മറിയില, െചങനര, േബാധിപിച അേപക   കരടിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി മതായി ഭാര് 69

2 സിബ മതായി മകന 47

3 സിബി മതായി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വരഗീസ േറാണി വരഗീസ ഭരതാവ 66

2 റീത േറാണി വരഗീസ മകള 36

3 േഡവ േറാണി വരഗീസ മകന 32
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിറാഷ എം താഹ മകന 47
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8  856/22 02-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െവണമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശകനള എം െക െവടത് പതന

വീട, പനല, െവണമണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവണമണി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശിവാനനന െക, െവടത് പതന വീട, പനല,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2021 -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  855/22 02-02-2022
 
 െചങനര താലകില   ആല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി പി എസ പാലതടതില വീട,

െപണകര വടക്, ആലാ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതാകമാരി, പാലതടതില വീട, െപണകര വടക്, ആലാ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021 -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  905/22 02-02-2022
 
 െചങനര താലകില   തിരവൻവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ എന േഗാവിനന നമതിര

ി എസ എന വി ഇലം, തിരവനവണര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശിവാനനന െക ഭരതാവ 76

2 ദിലീപ കമാര ശിവാനനന മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലതാകമാരി ഭാര് 45

2 അഞന മകള 24

3 ഭാസര മകള 72
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവൻവണർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള പാരവതി േഗാവിന്, എസ എന വി

ഇലം, തിരവനവണര, േബാധിപിച അേപക   തിരവൻവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ വി എസ ഭാര് 63

2 നാരായണന നമതിരി ജി മകന 42

3 പാരവതി േഗാവിന് മകള 36
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