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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4 10643 / 2021 28-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയചനൻ  നടവിെല പറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനീഷ ജയചനൻ , നടവിെല പറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പറകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-08-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 4 9353/ 2021 01-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി എം  മളയാപറമ്  വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാമളപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന സജികമാർ സി , മളയാപറമ്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-06-2021  -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 അനീഷാ  ജയചനൻ ഭാര് 41

2 ചനമതി അമ 71

3 മിഥൻ ചനൻ മകന 19

4 മിഥില ചനൻ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജികമാർ സി മകന 46

26th October 2021Revenue Department9189
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4 -6365/ 2021 19-07-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭഗൻ സേരഷ ഭവനം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ ,  സേരഷ ഭവനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

12-2007  -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. 

 
:എ 4 -11197/ 2021 24-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവാനനൻ െക  ആലാപ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നീലാംബരി , ആലാപ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2013 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 4 -9256/ 2021 03-08-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാനി   അഴീയകത്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ ഭാര് 77

2 സേരഷ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീലാംബരി ഭാര് 82

2 രാജീവ പണികൻ ശിവാനനൻ മകന 57

3 േശാഭ എസ മകള 54

4 ശഭ മകള 52
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പറകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീന ബി , അഴീയകത് േതാപ് , േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ

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

05-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 4 -10573/ 2021 16-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ  േകാളനി പതവൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ , േകാളനി പതവൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പറകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-03-2009  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന ബി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ കമാർ മകന 51

2 സനിത മകള 48

3 സബിത മകള 45

4 സേമഷ മകന 42
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