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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:12099/21 16-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനനാഥ സരജ വീട, കലവര

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനില.െക.എസ, സരജ വീട, കലവര, േബാധിപിച അേപക

കലവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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 സാജി.െക.എസ മകള 60

2 സനില.െക.എസ മകന 59

3 രമ.െക.എസ മകള 56
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-11691/2021 02-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില അമലപഴ വടക് വിേലജില  കണതിൽ പറമ് വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ദാേമാദരൻ ആചാരി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  സരസമ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   10-10-2011-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ ഭാര് 65

2 സിത മകള 40

3 സരിത മകള 38

4 സബിത മകള 36

23th November 2021Revenue Department13307
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:11898/2021 10-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘ.ആര  പണരതം കഴാമലയില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതീേദവി,  പണരതം കഴാമലയില, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല 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 രതീേദവി ഭാര് 57

2 വിഷ.ആര മകന 32

3 വിനീത ആര മകന 30
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:11731/21 08-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എസ.േജാസഫ പളികതയില

, പാതിരപളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാതിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ േജാസഫ, പളികതയില, പളികതയില,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   ഇല  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:8382/21 17-11-2021
 
  അമലപഴ  താലകില    േകാമളപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാസഫ  ചാക

ോ  മേലനറ,(കൂചിറ)  േകാമളപരം,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാമളപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ,

മേലനറ (കൂചിറ), മേലനറ,(കൂചിറ) േകാമളപരം, , േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

തിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല 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:11685/21 09-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േജാസഫ ഭാര് 64

2 മാനവല േജാസഫ മകന 38

3 സാനലി േജാസഫ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 61

2 േജകബ മകന 47

3 ശിലപ ബിജിറ് പൗതി 24

4 െസബാസ്ന േജാരജ് പൗതൻ 20

23th November 2021Revenue Department13309
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  അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡേനാരത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.വി.രാജേശഖരന

  പാകിയില,  ആര്ാട  െതക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന  വിഷ രാജ, പാകിയില, ആര്ാട

െതക്, േബാധിപിച അേപക   ആര്ാഡേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ ജീവിചിരിപണ് 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 ഭവാനി മാതാവ 83

2 ഗീത രാജ ഭാര് 53

3 കണന.ആര മകന 31

4 വിഷ രാജ മകന 27
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:11621/21 08-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.വി സറിയ തയില വീട, മലയല

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മലകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന േഡവിസ തയില, തയില വീട, മലയല, േബാധിപിച അേപക   മലകല 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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:11902/21 10-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി േഗസി െവളിയില എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലവര വിേലജില

 പേരതയെട ഭരതാവ സിറിള ഗഡിേഞാ, െവളിയില, േബാധിപിച അേപക   കലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2020  -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:8106/21 06-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ േബബി ഭാര് 79

2 െഡയസി േജകബ മകള 56

3 ലാലി ആനേറാ മകള 55

4 േഡവിസ തയില മകന 52

5 റി.എസ േജാസഫ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിറിള ഗഡിേഞാ ഭരതാവ 71

2 ഹനീഷ വി സിറിള മകന 33

3 ഹാരിയറ് വി.സി മകള 38
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 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി രാമചനപണികര പതന െവള

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനപ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീേരഖ െക ആര, പതന െവളി, േബാധിപിച അേപക   പനപ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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:11904/21 10-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. ആര േസാളമന

മാങിയില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ െക, മാങിയില, േബാധിപിച അേപക

ആര്ാഡേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2019  -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:11903/21 10-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   രാഘവന െവളിയില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാഡേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േസാമിനി ആര, െവളിയില, േബാധിപിച അേപക   ആര്ാഡേനാരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-04-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേരഖ െക ആര മകള 46

2 ശീലത െക ആര മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ െക ഭാര് 62

2 ടിന േസാളമന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാമിനി ആര ഭാര് 72
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നമര:11748/21 10-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത് കമാര എസ ഇതിപറമ

്  െവളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാമളപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസീത, ഇതിപറമ് െവളി,  േബാധിപിച അേപക

േകാമളപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021  -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:11690/21 08-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േഗാപിനാഥന നായര അനപ

നിവാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി എം, അനപ നിവാസ, േബാധിപിച അേപക

പനപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2020  -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:11641/21 09-11-2021

2 രഞിനി ആര മകള 58

3 േജ്ാതിേമാള ആര മകള 53

4 ആര ജഗദമ മകള 55

5 േശാഭ മകള 49

6 ഷിബേമാന ആര മകന 48

7 ഷിബ ആര മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത ഭാര് 45

2 ജീന സജിത് മകള 25

3 ശീജിത് മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി എം ഭാര് 72

2 ജയശീ എം.ആര മകള 54

3 പവീണ കമാര ജി മകന 51

4 അനപ കമാര ജി മകന 49

23th November 2021Revenue Department13313
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനബാബ ജി േഗാപിക വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാഡേനാരത്  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  േലഖ  എസ   പിളള,  േഗാപിക  വീട,  േബാധിപിച  അേപക

ആര്ാഡേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021  -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:9718/21 08-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമീഷ ബി പാണ്ന ചിറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ബാബ, പാണ്ന ചിറ, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

07-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:12081/21 16-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡേനാരത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ േജാസഫ

െതനേശരി വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡേനാരത് വിേലജില   പേരതയെട മകന േപാള േജാസഫ , െതനേശരി വീട, േബാധിപിച

അേപക   ആര്ാഡേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2003 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലഖ എസ പിളള ഭാര് 56

2 േഗാപി കഷന സി മകന 26

3 ജയകഷന സി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല െക മാതാവ 55
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജകബ േജാസഫ മകന 69

2 സാലികടി േജാസ മകള 67

3 ലാല േജാസഫ മകന 65

4 േജാണ േജാസഫ മകന 63

5 േപാള േജാസഫ മകന 57

6 േബാബി േജാസഫ മകന 49
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:12083/21 16-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജ്ാതിഷ കമാര െക

െവളിംപറമ് പതന വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത ഒ, െവളിംപറമ് , പതന വീട, േബാധിപിച

അേപക   ആര്ാഡേനാരത് 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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:12082/21 16-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാള മരികന മരികന ഹൗസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മലകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേവക സകറിയ, മരികന ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   മലകല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

01-2013  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:12097/21 16-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത ഒ ഭാര് 38

2 അഞന േജ്ാതിഷ മകള 16

3 അനന കഷന െജ മകന 14

4 സേരാജിനിയമ മാതാവ 91

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ േപാള ഭാര് 66

2 ദീപക േജാരജ് മരികന മകന 43

3 ടീസാ പി മരികന മകള 38

4 വിേവക സകറിയ മരികന മകന 31
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 അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തിയമ ബി കലാമനിരം വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കലവര വിേലജില   പേരതയെട മകള കലാവതി ശങര എസ, കലാമനിരം വീട, േബാധിപിച അേപക   കലവര വിേലജ

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

10-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:12096/21 16-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയന പനയല എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലവര വിേലജില

 പേരതനെറ മകന  മേനക.ഷാ, പനയല, േബാധിപിച അേപക   കലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
നമര:12079/21 16-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാലതി  ൈനപളളി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില

പേരതയെട ഭരതാവ നീലാംബരന, ൈനപളളി, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2021 -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 കലാവതി ശങര എസ മകള 66

2 ലതാ ശങര എസ മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമള ഭാര് 72

2 മേനക.ഷാ മകന 48

3 മഞള മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:10986/21 16-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പഴവീട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആര.ഭദന പടിഞാേറകറ്  വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴവീട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിത് ബി, പടിഞാേറകറ് വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴവീട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2007 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 നീലാംബരന ഭരതാവ 65

2 സനി ഷിബ മകള 39

3 സജിേമാള മകള 38

4 സബാഷ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം ഭാര് 66

2 സജിത്.ബി മകന 39

3 സമീര.െക മകള 35
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-9584/2021 05-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാട െതക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിഷ എസ  പണിയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ അചന സിജ ബി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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:എ4-11198/2021 22-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയ പദീപൻ  കറികാട്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഷമ വിജയ പദീപൻ   േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2020 -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:എ4-8171/2021 28-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ്  െചടികാട പേദശത്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സന് സിജ മാതാവ 47

2 േരഷ െക സേനാഷ ഭാര് 24

3 ശിവാനിക ജിഷ മകള 3

4 ശിവാങിത ജിഷ മകള 11 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ വിജയ പദീപൻ ഭാര് 75

2 വി എസ ബിനേമാൻ മകന 49

3 വി എസ ജിനരാജ മകന 47

4 വി എസ സിനിേമാൾ മകള 43
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പളികതയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാതിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിൽെഫഡ  പി െജ  േബാധിപിച അേപക   പാതിരപളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-05-2018  -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:എ4-9827/2021 11-10-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനീഷ  കണിയാൻ െവളി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജിേമാൾ  േബാധിപിച അേപക   പനപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2009  -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:എ4-10961/2021 16-10-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസനി  വാടയൽ പേദശത്

ഇലഞിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതയെട മകന ലിബീഷ േമാൻ വി െക    േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീതാമ േജകബ് ഭാര് 63

2 സജി േമരി മകള 41

3 ഓസിൻ ൈബറ് മകന 39

4 വിൽെഫഡ  പി െജ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജിേമാൾ ഭാര് 40

2 അശ്തി മകള 18

3 പജ മകള 16

4 ഓമന മാതാവ 59
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നമര:എ4-11196/2021 16-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി അമ െക എസ  െകാചപറമി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉണികഷൻ നായർ ആർ   േബാധിപിച അേപക   പറവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-05-2020  -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:എ4-10911/2021 16-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗയസ എ റി  ആഞിലിപറമി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാതിരപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാസഫ ൈസറസ   േബാധിപിച അേപക

പാതിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2019 -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:എ4-9302/2021 21-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർതിേകയൻ ഭരതാവ 86

2 സിത വി െക മകള 51

3 ലിബീഷ േമാൻ വി െക മകന 48

4 ബൻസിലാൽ വി െക മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ജി രവീനൻ നായർ ഭരതാവ 74

2 ഉണികഷൻ നായർ ആർ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ ൈസറസ ഭരതാവ 68

2 േജാസഫ എ സി മകന 33

3 സാന ൈസറസ മകന 31
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 അമലപഴ താലകില   ആലപഴ െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാമ എബഹാം  പനേലാടി

ൽ ഒലിവ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലപഴ െവസ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എബഹാം േജാർജ് , പനേലാടിൽ ഒലിവ വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴ െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-03-2021  -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. 

 
നമര:എ4-12077/2021 25-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണകമാർ റി പി  േകാമള ഭവൻ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമ വി , േകാമള ഭവൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പറവര 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

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 എബഹാം േജാർജ് ഭരതാവ 76

2 െവസി പി എബഹാം മകന 41

3 പിൻസിലി െമറിൻ എബഹാം മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമ വി ഭാര് 52

2 വിനായക വി നായർ മകന 25

3 കാർതിക വി നായർ മകന 20
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -10866 / 2021 29-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ വടക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ ബി  ഉഷസ്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമലപഴ വടക്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക എസ ലളിതകമാരി , , േബാധിപിച അേപക

അമലപഴ വടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എസ ലളിതകമാരി ഭാര് 62

2 അനീഷ ചനൻ മകന 39

3 ആശാ ചനൻ പിതാവ 41
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4\-1401 / 2021 28-10-2021
 
  അമലപഴ  താലകില    ആര്ാഡ സൗത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െജയിംസ പി  െജ

െപാളയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െറനി  േജാസഫ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

ആര്ാഡ സൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   11-03-2021  -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:എ 4-10796 / 2021 28-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകറിയ െതാമി പപളി

പപളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ആലപഴെവസ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കഞമ സകറിയ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

ആലപഴെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2004  -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:എ 4 -11398 / 2021 28-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േജാസഫ ഭാര് 69

2 രജി േജാസഫ മകന 45

3 െറനി േജാസഫ മകന 44

4 അനമ മേനാജ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞമ സകറിയ ഭാര് 84

2 േമാസസ സകറിയ പപളി &എം ഇസഡ പപളി മകന 62

3 േജാസഫ പപളി @ െജ ഇസഡ പപളി മകന 64
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 അമലപഴ താലകില   പഴവീട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജികമാർ ടി  അയംപറമ് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴവീട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േഹമലത ,  ,  േബാധിപിച അേപക   പഴവീട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2014  -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:എ 4-11402 / 2021 28-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  രാജപൻ പിള  പാർവതി

ഭവൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാമളപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീനാകിയമ , , േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-08-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമലത ഭാര് 54

2 അഞലി മകള 30

3 അഭിജിത് മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകിയമ ഭാര് 82

2 ഭവൻ ലാൽ മകന 61

3 ആശാ ലാൽ മകന 57

4 അനിൽ ലാൽ മകന 51

5 അജയ ലാൽ മകന 45
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 - 11700 / 2021 29-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി  വർഗീസ  , പടിഞാെറ

 വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമ ചാണി വർഗീസ , പടിഞാെറ  വീട , ,

േബാധിപിച അേപക   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-03-2019  -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:എ 4 11548 / 2021 28-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഗസിൻ പീറർ  , െകാചീകാരൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാതിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസഫ  സാൻലി ,   െകാചീകാരൻ  വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-1973 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ ചാണി വർഗീസ ഭാര് 79

2 സിനി  പി  വർഗീസ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാമ  െസബാസ്ൻ മകള 75

2 േറാസമ േതാമസ മകള 71

3 െഹലൻ േജാസ മകള 67

4 േജാസഫ സാൻലി മകന 65

5 റീതാമ  ബാബ മകള 61

6 െജസി ഉമൻ മകള 59

7 േമരികടി  തങചൻ (മരണെപട  മകൻ  തങചെന  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 70

8 പീറർ തങചൻ  (മരണെപട  മകൻ  തങചെന  മകൻ ) പൗതൻ 43

13326 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

9 മാതയ  തങചൻ  (മരണെപട  മകൻ  തങചെന  മകൻ ) പൗതൻ 36
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-13289/2021 03-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാർ ജി  പനപ േദശത് ഗംഗ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ ജി ചനൻ േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2021  -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:എ4-11699/2021 05-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷരൻ  പി െക  െചടികാട

് പേദശത് വടേക മഴങയിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാതിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉമയമ സി േബാധിപിച അേപക

പാതിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021  -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:എ4-123422021 29-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴ െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൻ രാധമ  രാേധയം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ ജി ചനൻ ഭാര് 46

2 ഹരിശങർ മകന 24

3 ജാനമ മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമയമ സി ഭാര് 57

2 ഊർമിള പി യ മകള 31

3 നകൽ പി മകന 27
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സർടിഫികറിനായി   ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന ടി ആർ ആസാദ , , േബാധിപിച അേപക   ആലപഴ

െവസ്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021  -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:എ4-12298/2021 29-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞചൻ േതാമസ ടിയാൻ ഭാര് തങമ

മ  മറികംമട വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലവര വിേലജില   പേരതരെട  മകന തങചൻ ടി േബാധിപിച അേപക   കലവര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-1986 -

ലം  ടിയാൾ  8-10  -2012-ലം   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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-11485/2021 29-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ ഹസൻ  തിരമാട

ി പരയിടം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിമി @ സിമി ഹസൻ , േബാധിപിച അേപക

ആര്ാഡ സൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   31-01-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി ആർ ആസാദ മകന 61

2 ടി ആർ മിനി മകള 57

3 ടി ആർ ൈഷനി മകള 54

4 ടി ആർ ജിജി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങചൻ ടി മകന 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീമ  @ ബീമ  ഹസൻ ഭാര് 69
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നമര:എ4-11900/2021 01-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴ െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ യസഫ അബൾ  നിസാ

ർ   അലഫി  മൻസിലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലപഴ െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീമ  മഹമദ നിസാർ  േബാധിപിച

അേപക   ആലപഴ െവസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2021 -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:എ4-11701/2021 29-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന  ൈവപിൻ വീടിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറകാട

വിേലജില   പേരതയെട മകന വിമൽകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

2 നിസ മകള 55

3 സബീന @ സബീന ജലാലദീൻ മകള 51

4 ഷകീല മകള 47

5 സനിത മകള 44

6 സമിത മകള 39

7 സിമി മകള 35

8 അഷറഫ സേഹാദരൻ 57

9 നിസാർ േമാൻ യസഫ (മരണെപട സേഹാദരി ബീമയെട
മകൻ )

അനനിരവൻ 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീമ  മഹമദ നിസാർ ഭാര് 54

2 ഫാതിമതിൽ ഫിദിയ  നിസാർ മകള 30

3 ഫാതിമതിൽ നാദിയ  നിസാർ മകള 17

4 മഹമദ ഹാഷിം യസഫ സേഹാദരൻ 69

5 യസഫ മഹമദ ഷൈഹബ സേഹാദരൻ 61

6 മഹമദ മനീർ യസഫ സേഹാദരൻ 55

7 ജവഹർ യസഫ മഹമദ സേഹാദരൻ 47

8 ഷമീം യസഫ ഷഹീദ സേഹാദരൻ 65

9 ഷഹീറ യസഫ സേഹാദരി 62

10 വഹീദ അജമൽ സേഹാദരി 48

11 ഷഹീദ യസഫ സേഹാദരി 45
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ എസ മകള 58

2 ജയരാജ വി സി മകന 55

3 മിനി മകള 49

4 സഗതൻ െക സി മകന 48

5 വിമൽകമാർ മകന 45

6 ശാനി രംഗൻ മകള 42
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-10740/ 2021 28-10-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാവ വി ,  പതൻപറമ്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷല , ,  േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-01-2014  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല ഭാര് 53

2 േറാബി മകന 38

3 േറായി മകന 31

4 േറാസി മകള 27
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