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NOTICE

 
നമര:9299/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ അനില നിവാസ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനപ വിേലജില

 പേരതയെട മകന അനിലകമാര െക ബി, അനില നിവാസ, േബാധിപിച അേപക   പനപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:10502/21 20-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.ഹൈസന റസീന മനസില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ ബീവി, റസീന മനസില, േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2015 -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:10813/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പഴവീട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷകറപ് മാംപറമ് വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി മകള 44

2 അനില കമാര  െക ബി മകന 41

3 അനിത മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ബീവി ഭാര് 65

2 റസീന മകള 49

3 അബള ഖാദര മകന 46

4 ഹസീന മകള 43
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പഴവീട വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷകമാര ജി, മാംപറമ് വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴവീട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2019 -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:10885/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാണിേമാള നനനം വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പദീപ എസ  @ പദീപ കമാര, നനനം വീട, േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2018  -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. 

 
നമര:10923/21 28-09-2021
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപന നാലതില വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അമലപഴ േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശാനമ, നാലതില വീട,  േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ

േനാരത്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി.കഷകമാര മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപ എസ  @ പദീപ കമാര ഭരതാവ 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ ഭാര് 73

2 ഷാജി എന.റി മകന 53

3 ലത.റി മകള 49

4 ജിജിേമാള എസ മകള 47

5 ൈഷജ എന.റി മകന 45
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നമര:11001/21 20-11-2021
 
  അമലപഴ  താലകില   ആലപഴെവസ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  അനനരാജന @ വി

അനനരാജന  കബ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇമവലി െക െക, കബ ഹൗസ ,

േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-11-2019  -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:11258/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ.റി.എ മാസ തറയില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െഷറി മാതയ @ െറകസ േകാരബന മാതയ, മാസ തറയില, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -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:11347/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ രവീനന കാടിചിറയില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാമളപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള രവീനന, കാടിചിറയില, േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

12-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

6 ദീപേമാള മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇമവലി ഭാര് 74

2 ജയരാജ മകന 42

3 സീതാ രാജ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആഗസ മാതയ ഭാര് 69

2 െഷറി മാതയ @ െറകസ േകാരബന മാതയ മകന 33

3 ൈഷനി മാതയ മകള 27
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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:11374/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസ എം സനില ഭവന എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര

വിേലജില   പേരതനെറ മകന  സനില കമാര,  സനില ഭവന, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020 -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:11399/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ.െജ േമരികടി പണിയില വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാസടി.സി, പണിയില വീട, േബാധിപിച അേപക   ആര്ാഡ സൗത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-02-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള രവീനന ഭാര് 58

2 േരഖേമാള രവീനന മകള 32

3 രാഖി േമാള രവീനന മകള 29

4 പഭാവതി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള പി െക ഭാര് 65

2 സനില കമാര എസ മകന 44

3 സ്പ എസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാജിചന സി പണിയില മകന 55

2 േജാസ കടി സി പണിയില മകന 52

3 െജസമ േജകബ പണിയില @ െജസമ ഷാജി മകള 48
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നമര:11754/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.എ ആനറണി െവളിയില

വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ ആനറണി, െവളിയില വീട, േബാധിപിച അേപക   ആര്ാഡ

സൗത്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -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:11759/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനാ സഗണന കണതില

  പറമില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകന ശരത കമാര എസ, കണതില പറമില,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-07-2021  -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. 

 
നമര:11885/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസമതി നാല ൈതകല എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കലവര

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എന ആര ബാലകഷന, നാല ൈതകല, േബാധിപിച അേപക   കലവര വിേലജ

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

07-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ആനറണി ഭാര് 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധീഷ എസ മകന 37

2 സേമഷ എസ മകന 36

3 ശരത കമാര എസ മകന 34
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:12140/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.െക. മാധവന ൈവശ്ം പറമില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാതിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമകടി, ൈവശ്ംപറമില, േബാധിപിച അേപക   പാതിരപളി വിേലജ

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

12-2006  -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:12143/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. രാമചനന സാഗരിക എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലപഴ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന എസ, സാഗരിക, േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -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 എന.ആര ബാലകഷന ഭരതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമകടി ഭാര് 80

2 ഗിരിജ മകള 57

3 ഉഷ മകള 55

4 മരളി എം മകന 51

5 േലഖ എം മകള 49

6 സമ എ മകള 48

7 രമ എ മകള 48

8 സേനാഷ എം മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന എസ ഭാര് 65

2 രേമശ ചനന ആര മകന 34
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നമര:12178/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.അംബിക അംബികാ ഭവന

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകള േലഖ രവി, അംബികാ ഭവന, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ് വിേലജ

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

03-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:12211/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ബാബ ബി.ബി നിവാസ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് േബബി ബി, ബി.ബി നിവാസ, െചടിേയഴത െവളി, േബാധിപിച അേപക   പറവര 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:12213/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാസരേമാന എം പതവല െവളിയില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമറനിസ എ, പതവല െവളിയില, േബാധിപിച അേപക   പനപ വിേലജ

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

04-2017  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലഖാ രവി മകള 55

2 േമാഹന കമാര മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ബി ഭാര് 60

2 ബിജ െക ബി മകന 40

3 ബിന െക ബാബ മകന 38
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നമര:12214/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക അഷറഫ സിമി മനസില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഷീദ  െക, സിമി മനസില, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ് വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:12244/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീര കണന വാഗീശ്രി വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കണന, വാഗീശ്രി വീട, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:12256/21 20-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമറനിസ എ ഭാര് 39

2 ആസിഫ നാസര മകന 17

3 അസ നാസര മകള 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ െക ഭാര് 56

2 സിമി േമാള മകള 40

3 സിജിേമാന മകന 38

4 അബാസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക കണന ഭരതാവ 57

2 േഗാകല കണന മകന 32

3 േഗാപിക കണന മകള 23
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 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി മീനാകി മേനാജ നിവാസ

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ.െക, മേനാജ നിവാസ, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-02-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത െക മകള 47

2 ഉഷാകമാരി െക മകള 44

3 മേനാജ.െക മകന 41

17314 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:13500/21 03-12-2021
 
  അമലപഴ  താലകില    മണേഞറി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിജേമാന  െക  എന

േകാവിലകത്ചിറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണേഞറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന.റി,  േകാവിലകത്ചിറ , േബാധിപിച അേപക

മണേഞറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021  -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:4161/21 12-10-2021
 
  അമലപഴ താലകില   പഴവീട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക കഷനകടി  പതേവലില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴവീട വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാേജശ്രി പി, വല്ാറ കിഴേക നികരത്, േബാധിപിച അേപക   പഴവീട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

07-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:10642/21 05-10-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േതാമസ കാരപറമില

വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാതിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക െജ േതാമസ, കാരപറമില വീടില, േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന റി ഭാര് 44

2 ആയഷ ബി മകന 17

3 അനഷ എസ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി പി മകള 48
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അേപക   പാതിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-1994  -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:14470/21 06-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമകിള േസഹഭവന,  മാതരചിറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ, േസഹഭവന,  മാതരചിറ, േബാധിപിച അേപക   പനപ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

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:14275/21 01-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിലകന എം െക പഷാലയംവീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാതിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈബജ പി റി, പഷാലയംവീട, േബാധിപിച അേപക   പാതിരപളി വിേലജ

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

03-2010  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസഫ ഭാര് 79

2 െക െജ േതാമസ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ഭാര് 73

2 മറിയാമ മകള 52

3 സാബേമാന ൈമകിള മകന 51

4 േസാജിയാമ  ൈമകിള മകള 48

5 സിബി ൈമകിള മകന 45

6 സിനി മകള 43

7 സിേജാ ൈമകിള മകന 43
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നമര:14274/21 01-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയാന പി േതാമസ പനമഠ

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജസി േമരി െക. സി, പനമഠം, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ മകള 55

2 ൈബജ പി റി മകന 53

3 ബിന േമാനി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി േമരി െക. സി ഭാര് 55

2 എലിസബത് െചറിയാന മകള 29

3 ടീസാ  െചറിയാന മകള 21
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:12343/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മണേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എന ഇനേസനന ഇനപസം വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മണേഞറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന, ഇനപസം വീട, േബാധിപിച അേപക   മണേഞറി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -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:9670/21 03-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബ എന ആര ഞാറകാട  വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാമളപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിജിതേമാള വി എസ, ഞാറകാട  വീട, േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-06-2021  -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:10378/21 03-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 76

2 രഞിത് േസനന എം ഐ മകന 51

3 ശരത േസനന എം ഐ മകന 50

4 അജിത് േസനന എം ഐ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിജിതേമാള വി എസ ഭാര് 43

2 ലകികടി മാതാവ 73

3 അംജിത് എസ മകന 17

4 അമിേജഷ എസ മകന 14
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 അമലപഴ താലകില   കലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി പി പരേഷാതമന െതകം തലയല

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കലവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റി പി ദിലീപകമാര, െതകം തലയല, േബാധിപിച അേപക   കലവര വിേലജ

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

08-2011  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:10480/21 03-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   േകാമളപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഔേസഫ േമനിതറയില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാമളപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിബിചന എന, േമനിതറയില, േബാധിപിച അേപക   േകാമളപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:12260/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മണേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരങന ഐശ്ര്വീട എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണേഞറി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പസനകമാരി,  ഐശ്ര്വീട,  േബാധിപിച അേപക   മണേഞറി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാപചനന മകന 67

2 ഷാജി റി പി മകന 65

3 ചനിക രവീനന മകള 63

4 പസന സധീര മകള 60

5 ദിലീപകമാര മകന 56

6 അജിത് കമാര (29/12/2018-ല മരണെപട.) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞേമാള മകള 49

2 േജാണസണ മകന 47

3 സിബിചന മകന 43
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:12261/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകിയമ െക  ആഞിലിപറമില

 വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പാതിരപളി വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര് ഉഷാകമാരി  വി,  ആഞിലിപറമില വീട,  േബാധിപിച അേപക

പാതിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021  -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. 

 
നമര:12314/21 20-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സന് സി  സ

ി വകവിലാസംേതാപ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അമലപഴ േനാരത്  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഷിബ എസ, വകവിലാസംേതാപ്,

േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി ഭാര് 71

2 സിതാ ശാരങന മകള 42

3 സനീപ ശാരങന മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധിക എന കറപ് പൗതി 24

2 േരാഹിത എന കറിപ് പൗതൻ 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ ഭരതാവ 45

2 നവ് മകള 20

3 നന മകന 15
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NOTICE

 
നമര:12315/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മണേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗണന പി വി @ രാമകഷന

 പതനപരയല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണേഞറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേലാചന, പതനപരയല, േബാധിപിച അേപക

മണേഞറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2003  -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:12317/21 20-11-2021
 
  അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നനിനി  െക  പതനവീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര് േശാഭാരാജന, പതനവീട, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-01-2007  -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 സേലാചന ഭാര് 62

2 അതല് മകള 32

3 അഭയനാഥ പി ആര മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന മകള 62

2 തങചി മകള 61

3 ശശിധരന മകന 59

4 അേശാകന (മരണെപട) മകന -

5 േമാഹനന മകന 56

6 മേനാഹരന മകന 57

7 രാജന (മരണെപട) മകന -
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നമര:12560/21 03-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പഴവീട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ മതലാളിപറമ്ീട എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴവീട വിേലജില

പേരതയെട മകള ആനനം, മതലാളിപറമ്ീട, േബാധിപിച അേപക   പഴവീട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2012 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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:12561/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പഴവീട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. െക വാസേദവന മതലാളിപറമ് വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴവീട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആനനം, മതലാളിപറമ് വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴവീട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-1995 -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 മേനാരമ മകള 78

2 ഭാസരാേദവി മകള 76

3 കമല മകള 70

4 വിമല മകള 70

5 ആനനം മകള 65

6 ഷീല മകള 61

7 ഗീത േഗാപിനാഥന മകള 58

8 വിഷ വി പൗതൻ 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാരമ മകള 78

2 ഭാസരാേദവി മകള 76

3 കമല മകള 70

4 വിമല മകള 70

5 ആനനം മകള 65

6 ഷീല മകള 61

7 ഗീത േഗാപിനാഥന മകള 58

8 എ എന രാജി മകെന ഭാര് 50

9 വിഷ വി പൗതൻ 30
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നമര:12564/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജേഘാഷ അരണ ഭവനം എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറകാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് താര, അരണ  ഭവനം, േബാധിപിച അേപക   പറകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2020  -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 താര ഭാര് 50

2 അരണേഘാഷ െജ മകന 23

3 പാരവതിേഘാഷ മകള 11
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:13033/21 26-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷന െക കഷ

നിവാസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് ഇനിരാേദവി എസ, കഷ നിവാസ, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-1999 -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:13454/21 06-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീമ േസാജ മനസില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈഫസല, േസാജ മനസില, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ് വിേലജ

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

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 ഇനിരാേദവി എസ ഭാര് 68

2 ശങര യ.ഐ മകന 39

3 ലകി.യ.ഐ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫ മകന 50

2 േസാജ മകള 49

3 ൈഫസല മകന 45

4 അകയബ മഹമദ ഷഹീര പൗതൻ 24

5 അമല മഹമദ ഷഹീര പൗതൻ 21

6 അലീന മഹമദ ഷഹീര പൗതൻ 21

21st December 2021Revenue Department17325
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:12602/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഇസയില മാലിക മനസില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അമലപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലലാബീവി, മാലിക മനസില, േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ വിേലജ

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

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:12603/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൗഷാദ െക എ കളങര പറമ്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അമലപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തനജ നൗഷാദ, കളങരപറമ്, േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ വിേലജ

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

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:12604/21 21-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പനപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരന കഷകപ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനപ വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ലകി, കഷ കപ, േബാധിപിച അേപക   പനപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലലാബീവി ഭാര് 50

2 മാലിക ഇസയില മകന 35

3 മലീഹ മകള 31

4 മാജിദ എച് മകള 29

5 മാഹിറ എച് മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തനജ നൗഷാദ ഭാര് 51

2 െജജിന മകള 28

3 റിജാസ മഹമദ മകന 26
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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:12628/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന നായര മേലപറമില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞ എം നായര, മേലപറമില, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   31-08-2021 -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:12626/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   അമലപഴ േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലീശ് പതനപറമ്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അമലപഴ േനാരത് വിേലജില   പേരതയെട മകന പേതാസ, പതന പറമ്, േബാധിപിച അേപക   അമലപഴ

േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2001 -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:12629/21 03-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആര.സി മണിയമ മാപിളപറമില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 65

2 അരചന ചനന മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി.വി.എസ ഭാര് 62

2 രഞ.എം.നായര മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പേതാസ മകന 74
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പറവര വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിലകമാര, മാപിളപറമില, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021 -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. 

 
നമര:12635/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാസിം പതവല പരയിടം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്ാഡ സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനസില െക, പതവല പരയിടം, േബാധിപിച അേപക   ആര്ാഡ

സൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2015 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിലകമാര മകന 42

2 ആതിര എ നായര പൗതി 25

3 ആദരശ എസ പൗതൻ 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസലമാബീവി മാതാവ 89

2 ഷരീഫ ഭാര് 55

3 അഫല െക മകന 36

4 അനസില െക മകന 35

5 അനഷാദ െക മകന 33
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Alappuzha District

 
Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:12636/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   മലകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനസി ഫാനസീസ പളളിപറമില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മലകല വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ േടാമി ഫാനസീസ, പളളിപറമില, േബാധിപിച അേപക   മലകല വിേലജ

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

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:12637/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പഴവീട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസനസിലാേവാസ പതന പറമ് വീട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴവീട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േറാബിന െസനസിലാേവാസ, പതന പറമ് വീട, േബാധിപിച അേപക   പഴവീട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   03-09-2020 -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:12705/21 20-11-2021
 
 അമലപഴ താലകില   ആലപഴെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാസര എ  അനസ മനസില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ െജയിംസ സേഹാദരി 62

2 േടാമി ഫാനസീസ സേഹാദരൻ 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാഷനി െസനസിലാേവാസ മകള 37

2 േറാസ ല െസനസിലാേവാസ മകള 31

3 േറാബിനെസനസിലാേവാസ മകന 29
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ആലപഴെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മംതാജ എസ, അനസ മനസില, േബാധിപിച അേപക   ആലപഴെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   23-06-2021 -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:12706/21 03-12-2021
 
 അമലപഴ താലകില   പാതിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപലി വാളപളളിയില എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാതിരപളി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ ൈപലി, വാളപളളിയില, േബാധിപിച അേപക   പാതിരപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-1983 -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 മംതാജ എസ ഭാര് 52

2 അനസ റഹാന മകന 38

3 ഖദീജ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ ഭാര് 75

2 െജസി മകള 55

3 േപാള േജാസഫ മകന 49

4 ജയാേമരി മകള 44

5 റി.പി മധ( മരണെപട മകള ജാനസിയെട ഭരതതാവ) മകളെട ഭർതാവ 56
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