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Ambalappuzha Taluk

 
NOTICE

 
(1)

 
നമര:എ4-8555/2021 10-08-2021
 
    അമലപഴ താലകില   പഴവീട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി  േമാഹനൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴവീട വിേലജില   പേടൽ കമാരി പി എസ   ശബരി വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:എ4-8344/2021 24-08-2021
 
   അമലപഴ താലകില   മണേഞറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി. ഓമനകഞമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണേഞറി വിേലജില   േഗാപിക േഗാപൻ  ജി.െക.സദനം വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   മണേഞറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേടൽ കമാരി ഭാര് 56

2 അഖിൽ പി േമാഹൻ മകന 28

3 സമതി അമ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപിക പൗതി 21

2 ദർഗ േഗാപൻ പൗതി 19
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നമര:എ4-10530/2021 13-09-2021
 
   അമലപഴ താലകില   പറകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ  എനയാളെട  അവകാശികൾക

് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറകാട വിേലജില   സൈബദാബീവി  േമാേചരി പടിഞാെറതിൽ വീടിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-1999 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 സൈബദാബീവി ഭാര് 76

2 ഖൈറഷാ ബീവി മകള 51

3 ഒസില ബീവി മകള 52

4 അൻസില ബീവി പൗതി 24

5 അൽഫിയ പൗതി 21

6 കബീർ മകന 49
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