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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-8993/2021 24-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മലകയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ േതാമസ  തതംപള

ി പേദശത് േകായികേലാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സനമ േതാമസ േബാധിപിച അേപക   മലയല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-9417/2021 24-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മണേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ െക  രാജസദനം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന സാംസകമാർ േബാധിപിച അേപക   മണേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2018-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സനമ േതാമസ ഭാര് 77

2 അന േതാമസ മകന 54

3 മിന സനിൽ മകള 52

4 െലന ബാബ എബഹാം മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാംസകമാർ മകന 58
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-10482/2021 29-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിത േമാൾ  അമിയിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാതിരപളി  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ സേനാഷകമാർ  ,  അമിയിൽ  വീടിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക

പാതിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷകമാർ ഭരതാവ 49

2 അനഘ സേനാഷ മകള 21
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