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Alappuzha District
Mavelikkara Taluk
NOTICE

02-04-2021

നമര:സി1-1296/2022

മാേവലികര താലകില െവടിയാര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം.െക.ലകികടി ജഗനാഥ ഭവൻ
, കലിേമൽ, െവടിയാർ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െവടിയാര വിേലജില പേരതയെട മകന സേരനനാഥൻ.ബി, മലയിൽ, െവടിയാർ, േബാധിപിച
അേപക െവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവം, മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. 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
1
2
3
4

േപര
സധർമ.ബി
ജഗനാഥൻ
സേരനനാഥൻ.ബി
സഷമ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകന
മകള

വയസ
61
57
56
48

05-02-2022

നമര:സി1-1297/2022

മാേവലികര താലകില കണമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എബഹാം.സി.റി െതേകവീടിൽ
അന വില, മറം വടക്, കണമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കണമംഗലം വിേലജില പേരതെന മാതാവ അനമ എബഹാം, െതേകവീടിൽ
അന വില, മറം വടക്, കണമംഗലം, േബാധിപിച അേപക കണമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-08-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതൻ
അവിവാഹിതനായിരന. പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില. 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
1
അനമ എബഹാം
2
സന എബഹാം

േപര

നമര:സി1-1298/2022
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മാേവലികര താലകില കണമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ തരിയൻ എബഹാം െതേകവീടി
ൽ അന വില, മറം വടക്, കണമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കണമംഗലം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അനമ എബഹാം, െതേകവീടിൽ അന
വില, മറം വടക്, കണമംഗലം, േബാധിപിച അേപക കണമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മകനായ
എബഹാം.സി.റി യം, മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. 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
1
അനമ എബഹാം
2
സന എബഹാം

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
71
44
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