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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -9355 / 2021 27-09-2021
 
  അമലപഴ താലകില   ആര്ാടെതക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം േതാമസ വിേലജി

ൽ  പനമട  പേദശത്  പതൻപരയൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആര്ാടെതക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന െബനിചൻ പി

റി , ആര്ാട െതക് വിേലജിൽ പനമട പേദശത് പതൻപരയൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആര്ാട െതക്  വിേലജ

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

06-2021  -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:എ 4 -10648 / 2021 13-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മലയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിതമ എൽ  പതൻ പരയകൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലയല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മംഗളാനനൻ പി വി ,  പതൻ പരയകൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േതാമസ ഭാര് 65

2 ഏലിയാമ പി റി മകള 44

3 െബനിചൻ പി റി മകന 42

4 ലിനി േതാമസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മംഗളാനനൻ പി വി ഭരതാവ 67

2 ആേരാമൽ ഉണി മകന 32

3 അഭിേഷക എം മകന 21
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-9714/2021 01-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   മലയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റസിയ  പവർ ഹൗസ വാർഡ

്  പേദശത്  െഷഫീൻ  മൻസിൽ  കളതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ െഷറാബീൻ  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-04-2021-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷറാബീൻ ഒ (അംശാവകാശികൾ) ഭരതാവ 60

2 േറാഷൻ ജബിൻ      " മകള 27

3 സഫിയത്          " അമ 74

4 യാകബ           " അചന 81

5 അഹമദ െഷഫിൻ (ശിഷടാവകാശി) മകന 32
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-10804/2021 24-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാടെതക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബാബ  ൈതപറമിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാട െതക്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സീന ബാബ  േബാധിപിച അേപക   ആര്ാട െതക് 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:എ4-13061/2021 08-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ  മറതിൽ കിഴേകതിൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മേനാഹരി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2019  -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:എ4-9682/2021 08-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവൻ െക വി  കളമകാട്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കനകമ ഭാര് 61

2 സീന ബാബ മകള 42

3 സിേജാ ബാബ മകള 41

4 സിേനാജ ബാബ മകന 40

5 സിമി ബാബ @ സിമി രഞിത് മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാഹരി ഭാര് 55

2 മേനാജ യ മകന 37

3 മേനഷ യ മകന 35
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െവളിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാമളപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല  േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

06-2021  -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:എ4-8107/2021 11-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഖിൽ െക  കാർതികയിൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാമളപരം വിേലജില   പേരതനെറ അചന കരണാകര കറപ്   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2021 -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:എ4-4505/2021 23-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാട െതക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിതിൻ എ റി  ആറാടകളങര

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാട െതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീന എലിസബത് േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-12-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 68

2 സാരഥി മകന 46

3 സരിത മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന അമ 50

2 കാർതിക തിരനാൾ ഭാര് 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീന എലിസബത് ഭാര് 24
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നമര:എ4-9032/2021 28-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ ആർ  കണകർ െവള

ി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാമളപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞള എസ  േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-05-2021  -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:എ4-10728/2021 05-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാട െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവൻകടി നായർ  രാധാ ഭവന

ം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മേനാജ കമാർ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2016 -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:എ4-9824/2021 05-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മലയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ അഗസിൻ  പണാരപറമിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േടാണി േജാർജ ,േബാധിപിച  അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

2 നിതിൻ നിതിൻ േതാമസ മകന 2 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞള എസ ഭാര് 46

2 യദകഷൻ ആർ മകന 23

3 നവനീത കഷൻ ആർ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണിയമ ഭാര് 65

2 മേനാജ കമാർ എസ മകന 43

3 രാജീവ കമാർ എസ മകന 40
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-9752/2021 05-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ പി  കനം പളികൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് േജ്ാതി  ,േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൻസമ േജാർജ ഭാര് 55

2 േടാണി േജാർജ മകന 28

3 ൈടനി േജാർജ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി ഭാര് 48

2 പണവ െക പി മകന 26

3 ജയദീപ െക പി മകന 23

4 കമലമ അമ 85
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-11039/2021 05-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മലയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ റി എൻ  സ്ർണഗർഭ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് അശ്തിരാജ എൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2020 -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:എ4-10615/2021  05-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പഴവീട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരനതി എം  കറകപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ റി  എസ പങജാകൻ ,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2020  -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:എ4-9583/2021 28-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മണേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ  പമംഗലം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് െപണമ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അശ്തി രാജ ഭാര് 45

2 അശ്ത സേരഷ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി എസ പങജാകൻ ഭരതാവ 77

2 ഷിബ പി മകന 52

3 േഷാമിജ എ മകള 41
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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:എ4-10972/2021 28-09-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ ടിയാൻ ഭാര്  െചലമ

അരയേശരിൽ വീടിൽ എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതരെട മകന േമാഹനൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    16-11-2018, 10-4-2017

എനീ തീയതിയിൽ  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:എ4-10222/2021 28-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാട െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ വി വി  െകാമാട

ി പേദശത് വടേക െവളിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സലീന േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപണമ ഭാര് 72

2 സനിൽകമാർ മകന 52

3 സധിേമാൾ മകള 49

4 സഭ മകള 47

5 സലാൽ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിദാർതൻ മകന 54

2 പഷരാജൻ മകന 52

3 രാജീവൻ മകന 50

4 സരിത         ( മരണെപട മകൻ ദിലീപിെൻറ ഭാര് ) ഭാര് 43

5 സനീപ കഷ   ( മരണെപട മകൻ ദിലീപിെൻറ മകൻ  ) മകന 24

6 സാന്ന കഷ  ( മരണെപട മകൻ ദിലീപിെൻറ മകൾ  ) മകള 15

7 പദീപൻ മകന 47

8 േമാഹനൻ മകന 45

11124 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-11172/2021 28-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മലയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ശിവാനനഭട്  രാധാനിേകതൻ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് വിജയഭായ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  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 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:എ4-10399/2021 28-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴ െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ കമാർ  രാധാനിവാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അചന െപാനപൻ നായർ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2011 -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. 

 
നമര:എ4-10640/2021 28-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവി  െതകനാര്ാട പേദശത

് വിഷാേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന യേശാധരൻ എം വി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2009 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീന ഭാര് 54

2 ബാല ഭാസരൻ മകന 31

3  ബാജി ഭാസരൻ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയഭായ ഭാര് 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണിയമ അമ 68
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 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:എ4-11171/2021 28-09-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പഴവീട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയമ  കളർേകാട പേദശത്

വാര്ത് പറമ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ശീകല ആർ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021  -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:എ4-10529/2021 28-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില  ആര്ാട െതക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ പഷല 'അമ  അശ്തി

വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ വി ഡി ശിവാനനൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2020 -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 ഭവേനശ്രി വി എം മകള 62

2 യേശാധരൻ എം വി മകന 61

3 പതാപൻ വി എം മകന 60

4 സജീവ വി എം മകന 56

5 പാർതൻ വി എം മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ ആർ മകന 61

2 ശീകല ആർ മകള 59

3 ശീലത ആർ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ഡി ശിവാനനൻ ഭരതാവ 71

2 േസത ലകി മകള 38

3 ശീലകി മകള 37
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ-10572/2021 29-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന  മിനിഭവൻ വീടിൽ  എനവരെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട

മകള മിനി ബി േമാഹൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം   പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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:എ4-10552/2021 29-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമാ മേഹശ്രൻ  സദർശനം വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് മിനി മേഹഷ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ബി േമാഹൻ മകള 35

2 മാധരി ബി േമാഹൻ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി അമ 74

2 മിനി മേഹഷ ഭാര് 50

3 കല്ാണി മേഹഷ മകള 23
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-9753/2021 11-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാട െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി േഗാവിനരാജൻ േപാറി,

പണാരപറമ്  മഠം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള പിയ എസ േബാധിപിച അേപക   ആര്ാട െതക് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

03-2006 -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:എ 4-6731/2021  13-10-2021
 
  അമലപഴ താലകില   ആര്ാട  െതക്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ േജാർജ്,

തതംപളി േദശത് മംഗലേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന േജാസഫ േജാർജ് േബാധിപിച അേപക   ആര്ാട െതക്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-03-2014  -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:എ 4-10125/2021 11-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാട െതക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ പീറർ,  ബംഗാവ പറമ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ശാനമ പീറർ  േബാധിപിച അേപക   ആര്ാട െതക് വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ എസ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ േജാർജ് മകന 57

2 ജസി മാതയ മകള 53

3 േജാളി േജാൺ മകള 51
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -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 ശാനമ പീറർ ഭാര് 64

2 േമരി ആഗസ മകള 46

3 േപാൾ വി പീറർ മകന 44

4 െസറിൻ  എം േജാസഫ മകള 43
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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

ആര്ാടെതക്  വിേലജില   പേരതനെറ അചന സിജ ബി ,േബാധിപിച അേപക   ആര്ാട െതക് 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 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:എ4-4505/2021 23-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാട  െതക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിതിൻ എ റി  ആറാടകളങര

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാട െതക്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീന എലിസബത്, േബാധിപിച അേപക   ആര്ാട

െതക്   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സന് സിജ അമ 47

2 േരഷ െക സേനാഷ ഭാര് 24

3 ശിവാനിക ജിഷ മകള 3

4 ശിവാങിത  ജിഷ മകള 11 മാസം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീന എലിസബത് ഭാര് 24

2 നിതിൻ നിതിൻ േതാമസ മകന 2 മാസം
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