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NOTICE

 
നമര:A3 14789/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കാരതികപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതാഭായി അമിളി ഭവൻ

,  മഹാേദവികാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരതികപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന േഡാ.സനിൽ, അമിളി ഭവൻ , മഹാേദവികാട,

േബാധിപിച അേപക   കാരതികപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം

ജീവിചിരപില. 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:a3 13176/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഷകർ അസർ മൻസി

ൽ ,പളികണക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നൈസബ, അസർ മൻസിൽ ,പളികണക്, േബാധിപിച

അേപക   കായംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരപില.  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:A3 13513/21 13-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡാ. സനിൽ. ആർ മകന 52

2 പീതി . ആർ മകള 50

3 െപാനമിളി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നൈസബ ഭാര് 51

2 മഹമദ അസർ മകന 28

3 അബൾ ഗഫർ മകന 26
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 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ കളീയൽ െതകതിൽ

,േചരാവളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മധ.െക.എം, കളീയൽ െതകതിൽ ,േചരാവളി, േബാധിപിച

അേപക   കായംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-1988  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരപില 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:A3 1399/21 13-12-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   een വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശ വാഴപളിൽ തറയിയൽ

,െപരങാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   een വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത പകാശ, വാഴപളിൽ തറയിയൽ ,െപരങാല, േബാധിപിച

അേപക   കായംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരപില.  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:A3 14445/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസമതി നനാേശരിൽ കടവിൽ

, പതിയർ പടിഞാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിനിറാണി.വി, നനാേശരിൽ കടവിൽ, പതിയർ പടിഞാറ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരപില 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 മധ.െക.എം മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത പകാശ ഭാര് 45

2 അശ്തി ലത മകള 22

3 അപർണ ലത മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:A3-16021/21 13-12-2021
 
  കാരതികപളി  താലകില    കമാരപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   തങപന.എം

പഴയകാടവടകതില, െപാതപളി വടക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തളസി.എസ, പഴയകാടവടകതില,

െപാതപളി വടക്, േബാധിപിച അേപക   കമാരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള 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. 

 

1 ബിനിറാണി .വി മകള 38

2 ബിന്ാറാണി .വി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസി.എസ ഭാര് 66

2 രാേജഷ.പി.റി മകന 44

3 രാധീഷ.പി.റി മകന 42

4 രാേകഷ.പി.റി മകന 38
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-15084/21 13-12-2021
 
  കാരതികപളി  താലകില    കമാരപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എ.പി.രാജപനപിള

ള ശീവളിയില, താമലാകല െതക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാേദവി അമാള, ശീവളിയില,

താമലാകല െതക്, േബാധിപിച അേപക   കമാരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:എ3-15417/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശ.െക രശി ഭവന, െതക്

െകാചമറി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി.എല (മിനി രേമശ), രശി ഭവന, െതക് െകാചമറി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:എ3-15086/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദീപക േമാഹന പതനമഠം ദീപി

വില,  പിലാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാേദവി അമാള ഭാര് 62

2 രജീഷ രാജ മകന 37

3 ഉേമഷ രാജ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി.എല ഭാര് 43

2 രശി.ആര.എം മകള 17
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സർടിഫികറിനായി   ഹരിപാട വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ജി.േമാഹന, പതനമഠം ദീപി വില, പിലാപഴ, േബാധിപിച

അേപക   ഹരിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപണ്  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  ക

മ നമര  2  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:എ3-15260/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി.മീനാകിയമ എരമകാട,

പിലാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഹരിപാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ബി.വിജയന, മാേറകാട് പാരവതി നിവാസ, േബാധിപിച

അേപക   ഹരിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം മകളായ ബി.വിശ്നാഥ,

ബി.അമാടി, അമാടിയെട ഭാര് മഞ എനിവര 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. 

 
നമര:എ3-15331/21 13-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജലകിയമ.െക ലകി നിവാസ

, പതപളി െതക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതപളി വിേലജില   പേരതയെട മകള രാേജശ്രിയമ.ആര, ലകി നിവാസ, പതപളി െതക്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭരതാവം മകന രാേജനനപിളയം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമകമാരി മാതാവ 60

2 കതീനാ േജാണ ഭാര് 50

3 ശീലകി.ഡി മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബജം.എം മകള 68

2 േസാമേശഖരന.ബി മകന 66

3 ബി.വിജയന മകന 64

4 സധാേദവി.ആര (മരണെപട മകന ബി.വിശ്നാഥിനെറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 61

5 ലകി.എസ  (മരണെപട മകന ബി.വിശ്നാഥിനെറ മകള) പൗതി 39

6 നിരഞനാ അമാടി (മരണെപട മകന അമാടിയെട മകള) പൗതി 30
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ജീവിചിരിപില. 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:എ3-15406/21 13-12-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   കീരികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലമ അജിത് ഭവനം,

മലേമലഭാഗം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീരികാട വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിജ.െക, അജിത് ഭവനം, മലേമലഭാഗം, േബാധിപിച

അേപക   കീരികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകളം  ഭരതാവം  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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രിയമ.ആര മകള 53

2 ബി.രാജേഗാപാല മകന 50

3 ജി.ശീവിദ് (മരണെപട മകന രാേജനനപിളയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 46

4 ജിഷ.ആര (മരണെപട മകന രാേജനനപിളയെട മകന) പൗതൻ 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത്.ആര മകന 44

2 അനിജ.െക മകള 42

3 അനപ.ആര മകന 41
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