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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:12262/21 29-12-2021
 
  അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ് വാലയില വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ േദവസ്, വാലയില വീട, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-09-2020  -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:12262/21(A) 29-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ േദവസ് വാലയില വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന രാേജഷ േദവസ്, വാലയില വീട, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-08-2018  -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 ആനി മകള 51

2 സാറാമ മകള 48

3 രാേജഷ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനി മകള 51

2 സാറാമ മകള 48

3 രാേജഷ മകന 44
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:14554/21 01-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മണേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മനഥന െനലികാപളളി എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണേഞറി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതിയമ, െനലികാപളളി, േബാധിപിച അേപക   മണേഞറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021  -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:14357/21 01-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   അമലപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരീഷ എസ ഹരിശീ മനിരം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അമലപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദയേമാൾ, ഹരിശീ മനിരം, േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -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:14410/21 01-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഉണികഷൻ വലിയ കളം ലകം വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനപാ േഗാപിനാഥ, വലിയ കളം ലകം വീട, േബാധിപിച അേപക   പനപ വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതിയമ ഭാര് 65

2 അശ്തി മകള 33

3 അംബജാകി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മധബാല മാതാവ 62

2 ദയേമാൾ ഭാര് 25

3 അഹൻ ഹരീഷ മകന 4
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:14047/21 29-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിഷൻ േഗാപാൽ കഷ  േകാമ

ന പേദശത് വാര്ം വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമലപഴ വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ േഗാപാല കഷ വാര്ാർ,  േകാമന പേദശത് വാര്ം വീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021 -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:14404/21 01-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മണേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ എ എസ െചതളങാടചി

റ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മണേഞറി  വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾ ഖാദർകഞ് ൈനന, െചതളങാടചിറ,  േബാധിപിച അേപക

മണേഞറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വാസനി മാതാവ 58

2 അനപാ േഗാപിനാഥ ഭാര് 38

3 അനന് കഷ . യ മകള 11

4 കാർതിക കഷ.യ മകന 4 മാസം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൽ  കഷ കമാരി മാതാവ 76

2 അനില എം.പി ഭാര് 40

3 ദിയ കിഷൻ വാര്ർ മകള 17

4 അേമയ  കിഷൻ വാര്ർ മകള 10

5 കരൺ കിഷൻ വാര്ർ മകന 7
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നമര:14533/21 01-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ പതവല

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അമലപഴ േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി, പതവല, േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ േനാരത് വിേലജ

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

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:14432/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റീതാമ പനയല വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകള െറയചല , പനയല വീട, േബാധിപിച അേപക   ആര്ാഡ സൗത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-08-2021  -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 ൈസനബ ബീവി മകള 73

2 നബീസ മകള 70

3 റകിയ മകള 67

4 അബൾ ഖാദർകഞ് ൈനന മകന 65

5 സൈബദ മകള 56

6 ഫാതിമ ബീവി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ഭാര് 49

2 ബബിന രാജ .ബി മകന 27

3 ബിബിന രാജ ബി മകന 26

4 ബബിത രാജ എം മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസവ്ര മകന 40

2 േറയചല മകള 37
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നമര:14597/21 01-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.ഒ റഷീദ അലീഫ മനസില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീര, അലീഫ മനസില, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

06-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:13342/21 03-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നരജഹാന െക പളളി െവളി എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനപ

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഹമീദ കഞ്, പളളിെവളി, േബാധിപിച അേപക   പനപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021  -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:13689/21 06-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ.ഷണമഖന വനാവന വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷന, വനാവന വീട, േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹയറനിസ ഭാര് 60

2 ജീേമാള മകള 41

3 ജാസിന മകള 39

4 സജീര മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹമീദ കഞ് ഭരതാവ 65

2 ബീമ സേഹാദരി 66

3 ആബിദ സേഹാദരി 62

4 ഹംസ ബീവി സേഹാദരി 61

5 ഐഷ ബീവി സേഹാദരി 55

6 മഹമദ സാലി സേഹാദരൻ 59
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2019 -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:14402/21 01-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.ശിവനകടി  നായര െതേക

മാനാവളളില പതന വീട(േരാഹിണി) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക.സരസ്തിയമ, െതേക മാനാവളളില

പതന വീട(േരാഹിണി), േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2020 -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:14462/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.െക ദിേനശന കറമ പറമില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ശീമതി., കറമ പറമില, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ് വിേലജ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷന ഭാര് 62

2 െഷറിന മകള 46

3 ഷബം മകള 40

4 ൈവശാഖ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.സരസ്തിയമ ഭാര് 67

2 എസ.ശീകല മകള 45

3 എസ.ശീകാന് മകന 43

4 എസ.ശീലകി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:14469/21 04-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി  പഴയ പറകാട വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സഭാഷ വി,  പഴയ പറകാട വീട,  േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

06-2021  -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:14492/21 07-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കസം ഗണപത റാവ േശാഭാ നിവാസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മലകല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എ ഗണപത റാവ, േശാഭാ നിവാസ, േബാധിപിച അേപക   മലകല വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:14711/21 04-01-2022
 

1 െക ശീമതി. ഭാര് 73

2 ബീന കമാരി മകള 52

3 ഡി.വിമല കമാര മകന 47

4 അരണ ഡി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലജ ബായി പി.എസ മകള 58

2 ബീന എസ മകള 56

3 സഭാഷ വി മകന 53

4 ലിജിേമാള മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ.ഗണപത റാവ ഭരതാവ 77

2 േശാഭാ രജ കമാര മകള 51

3 സനിത സഞയ പവാര മകള 47

4 സജാത ശിവാജി റാവ ജഗതാപ മകള 39
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 അമലപഴ താലകില   മണേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റീതാമ വിനസന് മാവങല വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മണേഞറി വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാരജ് വിനസന്, മാവങല വീട, േബാധിപിച അേപക   മണേഞറി വിേലജ

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

01-2021  -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:14310/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള കരീം പടിഞാറ

േ  പീടീേയകല എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംലത്, പടിഞാേറ പീടീേയകല, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2019 -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:14736/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി വരഗീസ ചകാലയല

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാതിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ പി.സി, ചകാലയല, േബാധിപിച അേപക   പാതിരപളി വിേലജ

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

11-2016  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ വി മകന 58

2 േപാള വിനസന് മകന 52

3 േജാരജ് വിനസന് മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റംലത് ഭാര് 53

2 മഹമദ അനസര മകന 34

3 അനസ എ മകന 30

4 ഫസീല ആര മകള 27

5 ൈസനബ മാതാവ 77
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:14713/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിത ചാവടി പറമില എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലകല

വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാബ െക,  ചാവടി  പറമില,  േബാധിപിച അേപക   മലകല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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:10379/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ കനേശരി വീട എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പറകാട

വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീവന, കനേശരി വീട, േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2010  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ പി.സി ഭാര് 75

2 സമ േമരി എ എ മകള 52

3 ജനേമാന എ എ മകന 51

4 സീമ എ എ മകള 49

5 ജയേമാന എ എ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാബ െക മകന 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശി മകന 57

2 കഞേമാള മകള 49

3 രവി മകന 46

4 സജീവന മകന 38

5 സതി മകള 42
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നമര:14289/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിംല  ലാൽ  തണിയിൽ വീട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകള അഞലി ലാൽ , തണിയിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   ആര്ാഡ

സൗത്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലാൽ വർഗീസ ഭരതാവ 57

2 അഞലി ലാൽ മകള 29
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:14556/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാതറിൻ ദാസ@േബബിദാസ

് എംപയർഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശിവദാസ ഇ എ, എംപയർഹൗസ, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2015 -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 ശിവദാസ ഇ എ ഭരതാവ 79

2 സേരഷദാസ മകന 53

3 സമ മകള 45

4 സര് മകള 40

4114 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:14786/2021 11-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.പി രഘവരന ൈതപറമില

,   അവലകന്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രങമ, ൈതപറമില,  അവലകന്, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021 -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:537/22 27-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബിറാ ബീവി മബാറക്

മൻസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എച് മഹമദ െഷരീഫ, മബാറക് മൻസിൽ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-02-2021  -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:14512/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ െചമകഴി നികർതി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രങമ ഭാര് 59

2 കണന റി.ആര മകന 32

3 അഭിരാമി റി.ആര മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എച് മഹമദ െഷരീഫ ഭരതാവ 73

2 െഷഹനാസ മകന 48

3 െഷറീനാ ജലീൽ ആശാൻ മകള 46
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ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറവര വിേലജില    ഭാര് രതമ,  െചമകഴി നികർതിൽ , േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-11-1997  -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 രതമ ഭാര് 95

2 സതി രാജപൻ മകള 69

3 ബാബ മകന 67

4 അേശാക കമാർ കരണാകരൻ മകന 60

5 പസന ശശി മകള 63

6 വിജയമ മകെന ഭാര് 71

7 പശാന പൗതി 50

8  െടജി പൗതി 49

9 ബിജേമാൻ പഷരൻ പൗതൻ 48
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:14524/21 04-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ൈമക

ൽ  കരിശിങൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി െജ േതസ്മ, കരിശിങൽ   , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2009 -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:14769/21 04-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   പഴവീട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമതീർതൻ പമിരിപറമ്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴവീട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാഷിതീർതൻ,  പമിരിപറമ് , േബാധിപിച അേപക   പഴവീട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2021 -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:15328/21 24-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസമ ബീവി  നികർതി

ൽ പരയിടം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ്  വിേലജില    പേരതയെട  മകന ഷറഫദീൻ  എസ ,  നികർതിൽ പരയിടം  ,  േബാധിപിച  അേപക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി െജ േതസ്മ ഭാര് 88

2 േരണ മകള 47

3  േമരി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാഷിതീർതൻ മകന 48

2 നിഷ സി.എസ മകള 46
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ആലപഴെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2020  -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:11549/21 04-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബ അരയൻപറമ്

എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന അബബകർ, അരയൻപറമ് , േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-05-2002  -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:14763/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിയപൻ കാടങൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സധ,  കാടങൽ , േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2021 -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 ഷറഫദീൻ എസ മകന 54

2 സീനത ബീവി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ മകന 68

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധ ഭാര് 51

2 മേനഷ മകന 34

3 മേകഷ മകന 32
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നമര:14759/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ കാടിൽപറമ്  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറകാട

വിേലജില   പേരതനെറ മകള അംബിക ,   മണംപറത് വീട,  േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2003 -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:14512/21 07-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   മണേഞറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി  ടി  എസ ആനകാട്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മണേഞറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജിേമാൾ,  ആനകാട് , േബാധിപിച അേപക   മണേഞറി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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:14298/21 04-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െചലമ  മേനാജ നിവാസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതയെട പൗതി മഞ എസ,  മേനാജ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   ആര്ാഡ

സൗത്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-1996  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബിക മകള 49

2 അമിളി മകള 47

3 ഹരിേമാൻ മകന 46

4 ആശ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജിേമാൾ ഭാര് 42

2 സാരംഗ മകന 2

3 സൗരവ മകന 2

4 കമലാകി മാതാവ 74
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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:13687/21 06-01-2022
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാൻമണി െക.വി @ മണിയപ

ൻ കാടിപറമ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാതിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ െക എം, കാടിപറമ് , േബാധിപിച അേപക

പാതിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2021  -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:13701/21 06-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരിയമ  നിലവിട  െവളിയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറവര വിേലജില   പേരതയെട മകന സതീശൻ വി,  നിലവിട െവളിയിൽ  , േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ

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

02-1991  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഞ എസ പൗതി 38

2 മേനാജ ആർ പൗതൻ 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജമ ഭാര് 64

2 മേനാജ െക എം മകന 41

3 മനീഷ െക എം മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതീശൻ വി മകന 69

2 സലഭ ജി മകള 71

3  പസനകമാരി ജി മകള 68
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:14891/21 29-01-2022
 
  അമലപഴ താലകില   പഴവീട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനിയമ.എല ൈകതവ

ന  പേദശത്  പണികവീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പഴവീട വിേലജില   പേരതയെട മകള ആശാകമാരി  എസ, മഹാലകി വീട

ൈകതവന മറി , േബാധിപിച അേപക   പഴവീട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശാകമാരി എസ മകള 50

2 മേനാജ കമാര പി മകന 46
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