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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-10991/2021 03-12-2021
 
  അമലപഴ താലകില   ആര്ാട  െതക്  വിേലജില  ഷാന മൻസിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ഹലീമബീവി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട സേഹാദരൻ നസീർഖാൻ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 മറിയം സി പി സേഹാദരി 71

2 സൽതാൻ ബീവി സേഹാദരി 68

3 നസീർഖാൻ സേഹാദരൻ 66
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:1251/22 02-02-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മണേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയപന വി ചകനാട െവളിയില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മണേഞറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി ബി, ചകനാട െവളിയില, േബാധിപിച അേപക   മണേഞറി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ബി ഭാര് 48

08th February 2022Revenue Department4733
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -14118/ 2021 28-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില പനപ പേദശത് ഐശ്ര് വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ക

െ  െക  വിജയകമാർ  ടിയാൻ  ഭാര്  ൈമഥിലി  പി  എൻ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതരെട  മകന ആദർശ പി എം , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    22-10-2021 , 17-10-2021 എനീ തീയതികളിൽ  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:എ 4 -14553/ 2021 01-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  തറയിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ൈകലാസൻ ടിയാൻ

ഭാര് മഹിളാമണി  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലവര വിേലജില   പേരതരെട  മകന കണൻ റി െക , , േബാധിപിച അേപക   കലവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

യഥാകമം    29-11-1996 , 26-12-2000    എനീ  തീയതികളിൽ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദർശന വി എം മകള 30

2 ആദർശ വി എം മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കണൻ റി െക മകന 36

2 സനിൽ റി െക മകന 37
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-13193/2021 03-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി രാമകഷൻ നായർ, ടിയാൻ ഭാര

യ ലകികടിയമ, ലകിപിയ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട  മകള സജാത െക ആർ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    30-12-2010,

20-09-2020 എനീ തീയതികളിൽ   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:എ4-13409/2021 28-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ െക, ടിയാൻ ഭാര് സശീല ക

െ  എൻ,    സൗപർണിക  വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട  മകന സനിൽ എസ കമാർ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ 25-09-2021,

13-10-2021  എനീ  തീയതികളിൽ  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഷമ െക ആർ മകള 62

2 രാജേശഖരൻ െക ആർ മകന 60

3 സജാത െക ആർ മകള 57

4 സജീവ െക ആർ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ എസ കമാർ മകന 41

2 സവീണ എസ മകള 38

08th February 2022Revenue Department4735
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:13799/21 03-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി.സദാനനൻ അശ്തി ഭവനം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാതിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക.രാജമ, അശ്തി ഭവനം, േബാധിപിച അേപക   പാതിരപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

09-2010  -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:13965/21 03-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാമ സി.എം ചളളികൽവീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാതിരപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന സജ ആൻറണി, ചളളികൽ വീട, േബാധിപിച അേപക   പാതിരപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:139+41/21 03-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക രാജമ ഭാര് 73

2 എസ. അരൺ കമാർ മകന 47

3 എസ അരണിമ മകള 42

4 എസ.അതല് മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആൻറണി ഭരതാവ 57

2 േടാണിആൻറണി മകന 30

3 സജ ആൻറണി മകന 28
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 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ പാറപറത് എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാമളപരം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ വി.റി, പാറപറത് , േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2021  -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:14419/21 01-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള ഖാദര കഞ്  അരീകലകത്

വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിസാം എ, അരീകലകത് വീട,  േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:13924/21 03-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.ജി അപകടപണികര േഗാപ നിവാസ

്  െതേക മഠം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന േഗാപ കമാര , േഗാപ നിവാസ െതേക മഠം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ.വി.റി ഭാര് 66

2 സേരഷ ബാബ മകന 44

3 സര് മകള 38

4 സധീഷ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റംലാ കഞ് ഭാര് 66

2 നിസാം എ മകന 46

3 െനജമനിസ മകള 43

4 ഷംന മകള 39

5 റിയാസ റഹാന എ മകന 36

6 സഹറ ബീവി മാതാവ 83
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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:6717/21 03-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മണേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള മറതില എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണേഞറി

വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിത എസ , മറതില, േബാധിപിച അേപക   മണേഞറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2019  -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:13698/21 06-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     ടി െക നാരായണപീള    തറേമ

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അമലപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജലകി അമ ,  തറേമൽ , േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

12-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസന കമാരി ഭാര് 68

2 േഗാപ കമാര.എ മകന 47

3 വിഷ എസ പൗതൻ 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത മകള 44

2 അരജന പൗതൻ 22

3 അഭിജിത് പൗതൻ 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി അമ ഭാര് 74

2  കഷകമാർ എൻ മകന 56

3  വിജയകമാർ എൻ മകന 54

4 ജയകമാർ എൻ മകന 51

5 ജയശീ ആർ മകള 49
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നമര:13981/21 03-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹന കമാര മകവലയല

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മലകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാഗനനിനി, മകവലയല, േബാധിപിച അേപക   മലകല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2019 -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:13840/21 03-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസഫ വരകി വലയില എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില

 പേരതനെറ പൗതി മിനിേമാള വരഗീസ, മിനി പിയ, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-12-2015  -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:8162/21 06-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ ബീവി യാഫി പരയിടം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭരതാവ അഷറഫ ,  യാഫി പരയിടം , േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-04-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാഗനനിനി ഭാര് 50

2 സിത േമാഹന മകള 22

3 സതി േമാഹന മകള 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ വരഗീസ മകള 65

2 റീതാമ വി മകള 62

3 കഞചന മകന 59

4 മിനിേമാള വരദീസ പൗതി 41

5 പിേയഷ വരഗീസ പൗതൻ 40
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:14589/21 01-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടി പളനി കനം പറം  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പറകാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതമ , കനംപറം വീട, േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-1997  -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:14577/21 01-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള ജബാര പാക വളപ് എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനപ വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് ൈമമനത്, പാക വളപ്, േബാധിപിച അേപക   പനപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2021 -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 അഷറഫ ഭരതാവ 62

2 നവാസ മകന 40

3 നസീർ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതമ ഭാര് 72

2 േശാഭന മകള 55

3 ഉതമന മകന 48

4 ഷീജ മകെന ഭാര് 39

5 േദവിക പൗതി 16

6 േദവപിയ പൗതി 13

7 െപാടിേമാള മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈമമനത് ഭാര് 54

2 സഫീന മകള 33
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നമര:13969/21 03-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവന എസ  അശ്തി ഭവന

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മലകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല എല, അശ്തി ഭവന, േബാധിപിച അേപക   മലകല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2021 -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:13982/21 03-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷന രാജീവ നീവാസ െകാച

പറമില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലകല വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആര േരണകാേദവി, രാജീവ നീവാസ െകാച പറമില,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2020 -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:14705/21 03-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എസ ഹരിഹരന

നീരകനം െപാങനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി , െപാങനര, നീരകനം, േബാധിപിച

അേപക   അമലപഴ േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2013 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

3 സീനത് മകള 29

4 അബള സമദ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല എല ഭാര് 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണികടി ഭാര് 70

2 ആര േരണകാേദവി മകള 30
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:13715/21 06-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ േതാമസ

െകാണാടൻ കടപിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരീയമ ഫാൻസിസ ,  െകാണാടൻ കടപിൽ ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-12-2020  -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. 

 
നമര:14617/21 03-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പഴവീട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ.ജിേതന വർമ േജ്ാതന വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴവീട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയലകി വർമ, േജ്ാതന വീട , േബാധിപിച അേപക   പഴവീട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2021 -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:14698/21 03-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി ഭാര് 53

2 ശിവകാമി സേബാധ എച് മകള 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരീയമ ഫാൻസിസ ഭാര് 56

2 അഞ ജിംസൺ മകള 33

3  േറായ ഫാൻസിസ മകന 27

4 നാൻസി ഫാൻസിസ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി ജയലകി വർമ ഭാര് 65

2 മനീഷ പദീപ മകള 45

3 േജ്ാതന െജ വർമ മകള 37

4 സര് രാേജഷ മകള 33
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 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമന കറകയില വീടില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാമളപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജമ, കറകയില വീടില, േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:13722/21 03-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകിയമ കാരത്ായനിയമ

െപാേളളൈത പേദശത്  ഗംഗാസദനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലവര വിേലജില   പേരതയെട മകള കമദിനിയമ, പതശീ നിലയം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2003  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജമ ഭാര് 72

2 ദീപി െക പി മകള 45

3 ദീപക െക പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമദിനിയമ മകള 79

2 രവീനന എ െക മകന 75

3 ശങരിയമ മകള 71

4 അമതം േവണേഗാപാല മകള 62

5 പി രാമചനന പൗതൻ 60

6 ജീവന.പി പൗതൻ 50

7 മാതകാമ പി പൗതി 68

8 ശീലത പൗതി 64

9 രാധിക പി.റി പൗതി 46

10 േരൻക എം റി പൗതി 42

11 നിേമഷ െക എസ പൗതൻ 40

12 നിഷ െജ പൗതൻ 35

13 ബിപിന ബി പൗതൻ 34
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:13807/21 28-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറസ ലി േദവസ് @ േറാസി

പളളിപാടന ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാസഫ േദവസ്, പളളിപാടന വീട, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2011 -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 െക.വി േദവസ് ഭരതാവ 72

2 െമറീന േസവ്ര മകള 47

3 ആനണി േദവസ് മകന 43

4 േജാസഫ േദവസ് മകന 41
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:14948/21 03-02-2022
 
  അമലപഴ താലകില   പഴവീട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനന ഭായി  സൗപരണിക വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴവീട വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീന വി, സൗപരണിക വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴവീട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന വി മകള 60

2 മിനി വി മകള 56

08th February 2022Revenue Department4745
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:14819/21 11-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാഫർ എ സാദിഖ വില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾസമദ ടി െജ,  സാദിഖ വില , േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-11-2021  -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:14785/21 11-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജീഷ പി  കാരപറമ് എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാമളപരം

വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അനീഷ പദീപ,  കാരപറമ്, േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2020 -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

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:14893/21 11-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി പതൻപരവീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അമലപഴ േനാരത് വിേലജില    ഭാര് സിനർല,  പതൻപര വീട , േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ േനാരത് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

03-2021 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹംസത് ഭാര് 58

2 അബൾസമദ ടി െജ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനീഷ പദീപ സേഹാദരൻ 29
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിനർല ഭാര് 53

2 േസാജൻ ആനണി മകന 24

3 േസാണി സി. മകള 28
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:14795/21 11-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി ൈതേവലിയിൽ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലവര വിേലജില

 പേരതയെട മകള ശ്ാമള ടി ആർ ,  ൈതേവലിയിൽ    , േബാധിപിച അേപക   കലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021  -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:14862/21 11-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   നനനൻ െവളിയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സ്ർണമ, െവളിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:14971/21 10-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മണേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവ നായക  വടേക പാലയൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ മകള 70

2 ജഗദമ മകള 65

3  മാലതി മകള 63

4  െപാനമ മകള 60

5 ശ്ാമള ടി ആർ മകള 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സ്ർണമ ഭാര് 70
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മണേഞറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസനകമാരി,  വടേക പാലയൽ, േബാധിപിച അേപക   മണേഞറി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

02-2017  -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:15154/21 11-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ കിടാരത പറമ്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ ,  കിടാരത പറമ്  , േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2019 -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:14988/21 11-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിയൻ വടേതാടങൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിജിേമാൾ എ എം,  വാടേതാടങൽ വീട ,  േബാധിപിച അേപക

ആലപഴെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2007  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി ഭാര് 70

2 പശാന് വി കമാർ മകന 45

3 പദീപ വാസേദവൻ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഭാര് 63

2 സനിൽ മകന 42

3 അനിൽ മകന 43

4 രശി അനിൽ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:14858/21 10-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ വടേകകളം

വടേകകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആലീസ േതാമസ,  വടേകകളം ,  േബാധിപിച

അേപക   ആലപഴെവസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2011 -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. 

 

1 ശ്ാമള ഭാര് 73

2 ബിജിേമാൾ എ എം മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ േതാമസ വടേകകളം ഭാര് 73

2 േജാസഫ േതാമസ വടേകകളം മകന 52

3 അന േജാസഫ മകള 44
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:14939/21 11-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ മരളിപഭ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സപഭ മരളീധരൻ,  മരളിപഭ , േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2021 -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:14191/21 21-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി മേതെവളി എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലവര വിേലജില

 പേരതയെട മകള മാലതി, മേതെവളി  , േബാധിപിച അേപക   കലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-1996 -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:14191A/21 21-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ  മേതെവളി എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കലവര

വിേലജില   പേരതനെറ മകള മാലതി ,  മേതെവളി , േബാധിപിച അേപക   കലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-1990  -ല

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സപഭ മരളീധരൻ ഭാര് 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  പസന വി എൻ മകള 63

2 മാലതി മകള 60

3 െപാനമ മകള 58

4 രാധ മകള 56
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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:6529A/21 21-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചേതസ് പി വി പഞിമരം വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മലകല വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിേജായ പി േതാമസ, പഞിമരം വീട  , േബാധിപിച അേപക   മലകല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:6529/21 21-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം േതാമസ പഞിമരം വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മലകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേജായ പി േതാമസ,  പഞിമരം വീട , േബാധിപിച അേപക   മലകല വിേലജ

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

02-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപസന വി എൻ മകള 63

2 മാലതി മകള 60

3 െപാനമ മകള 58

4  രാധ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിേജായ പി േതാമസ മകന 51

2 ബിേനായ പി േതാമസ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിേജായ പി േതാമസ മകന 51

2 ബിേനായ പി േതാമസ മകന 47
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:13795/21 06-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മണേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആശേമാൾ  പനയിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണേഞറി

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അനീഷ, പനയിൽ, േബാധിപിച അേപക   മണേഞറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-07-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:15098/21 25-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഗദമ ഗംഗാലയം എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പറകാട

വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാര, ഗംഗാലയം വീട, േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021 -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:9717/21 06-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനീഷ ഭരതാവ 41

2 േദവിപിയ മകള 18

3 േദവിനനന മകള 07

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉലാസ കമാര മകന 60

2 ജയാ േമാഹന മകള 57

3 സേനാഷ  കമാര മകന 53

4 പാരവതിേഘാഷ പൗതി 12

5 അരണ േഘാഷ പൗതൻ 23
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 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മറിയാമ പങാവ പേദശത്

മാേള്കല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാതിരപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എം.വി ചാേകാ, മാേള്കല, േബാധിപിച അേപക

പാതിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021  -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:15098/21 25-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഗദമ ഗംഗാലയം എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പറകാട

വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാര, ഗംഗാലയം വീട, േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021 -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:15036/21 06-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറാ ഇരപതി റണില

 വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 അമലപഴ േനാരത് വിേലജില   പേരതയെട മകന അജമല മഹമദ യസഫ, ഇരപതി രണില വീട, േബാധിപിച

അേപക   അമലപഴ േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2022 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം.വി.ചാേകാ ഭരതാവ 76

2 സിേമാജ എം ചാേകാ മകന 42

3 സിേമഷ എം ചാേകാ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉലാസ കമാര മകന 60

2 ജയാ േമാഹന മകള 57

3 സേനാഷ  കമാര മകന 53

4 പാരവതിേഘാഷ പൗതി 12

5 അരണ േഘാഷ പൗതൻ 23
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:14181/21 07-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ കമാര തയില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിദം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാമളപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസന .െജ , തയില, േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2021 -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:14997/2021 27-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷ പണികര

ഗൗരി  സദനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനല കമാര, ഗൗരി സദനം , േബാധിപിച

അേപക   അമലപഴ േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2017 -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 അജമല എം മകന 51

2 നൗഫല എം മകന 49

3 ജൗഹര മകള 47

4 ജാസിന മകള 44

5 െഷമി മകള 38

6 ഹസീന മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന െജ ഭാര് 44

2 പവീണ എ മകന 24

3 സേരഷ എസ മകന 22

4 വസമതി മാതാവ 66

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനല കമാര മകന 54

2 സിന.ആര മകള 50

3 േഗാപകമാര.െക.ജി മകന 40
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നമര:14150/21 07-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാനസീസ േജാസഫ പറത

റ  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആലീസ, പറതറ വീട, േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2016  -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:14837/21 11-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകര വളളപരയല എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനപ വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര്  െഷരീഫാ ബീവി,  വളളപരയല, േബാധിപിച അേപക   പനപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021  -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. 

 
നമര:15014/21 11-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പഴവീട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനപന ൈകതവന പേദശത് പീതി

നിവാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴവീട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള, പീതി നിവാസില, േബാധിപിച അേപക   പഴവീട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

4 ശീകല.എം മകെന ഭാര് 47

5 അനപ എ.ജി പൗതൻ 21

6 അനശീ.എ പൗതി 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ ഭാര് 58

2 സാനേജാ കിസഫര മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫാ ബീവി ഭാര് 63

2 മബാഷ മകന 43

3 ജിഷിദ മകള 39

4 ഷീബാ മകള 37
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ടിയാന    06-06-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:14814/21 11-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.രവീനന  െകാറം കളങ

ര  പേദശത്  കണനാട  വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത് െക ആര, കണനാട വീട

, േബാധിപിച അേപക   ആര്ാഡ സൗത് 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:14831/21 11-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിയാദ കാകാഴ

ം  പേദശത്  കമി  വളപില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അമലപഴ േനാരത്  വിേലജില    ഭാര്  േറാഷന കലാം,  കമി  വളപില,

േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-08-2021  -ല  മരണെപടതായം   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 ശ്ാമള ഭാര് 64

2 േപംശങര മകന 39

3 പിയങ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹിളാ മണി ഭാര് 65

2 േരഖ രവീനന മകള 42

3 രഞിത എം മകള 43

4 രഞിത് െക ആര മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാഷ  കലാം ഭാര് 32
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നമര:15105/21 11-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൗഷാദ  മകം പരയിടം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഫൽ എൻ, മകം പരയിടം , േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-10-2021  -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. 

 

2 റസിന മഹമദ മകന 10

3 റിസിയ മറിയം മകള 3

4 മഹമദ േകായ പിതാവ 69

5 നസീമ മാതാവ 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നൗഫൽ എൻ മകന 26

2 ആമീന എൻ മകള 22
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F4˛5627/2021. 2022 P\p-hcn 10.

20˛7˛2021-˛se  tIcf Kk‰v \º¿ 29 (hmeyw X, ]m¿´v˛III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq
hn`m-KØn¬  {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬  ]tc-Xs‚ ac-W-Øo-bXn ‘‘3˛1-˛2020’’
F∂v {]-kn≤s∏Sp-Øn-bXv  ‘‘3˛1-˛2021’’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Aº-e-∏p-g. Xl-io¬Zm¿.
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