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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3.13775/2021 12-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ചിേങാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവൻപിളള, െകാചാര്ാട

്  െതകതില,  നങ്ാരകളങര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിേങാലി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് രാജലകി .െക.എസ, െകാചാര്ാട്

െതകതില, നങ്ാരകളങര, േബാധിപിച അേപക   ചിേങാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-1985 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ

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 13467/2021 12-11-2021
 
  കാരതികപളി  താലകില    കമാരപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വിേനാദ.എസ

ബരസാന.എരികാവ,കമാരപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കമാരപരം  വിേലജില    പേരതെന  മാതാവ  ആനനവലി.പി ,

ബരസാന.എരികാവ,കമാരപരം, േബാധിപിച അേപക   കമാരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.  പേരതനെറ  പിതാവ

ജീവിചിരപണ്.പേരതന അവിവാഹിതനായിരന. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 13470/2021 12-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി .െക.എസ ഭാര് 76

2 േലഖ. ആർ മകള 54

3 സധ .ആർ മകള 53

4 മായ .ആർ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനനവലി.പി മാതാവ 75
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  കാരതികപളി  താലകില    ചിേങാലി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പാപചന.എം

കണാടിേശരിലഏദനസ നങ്ാരകളങര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയില ഹാജരാകനതിനം മറ് വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിേങാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

കഞനാമ.സി,  കണാടിേശരിലഏദനസ നങ്ാരകളങര, േബാധിപിച അേപക   ചിേങാലി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള 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:എ3 13471/2021 12-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ .എൻ.െക ദീപ ഹൗസ

,തലാംപറമ്  െതക്,ഹരിപാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഹരിപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി രാമചനൻ, ദീപ ഹൗസ ,തലാംപറമ്

െതക്,ഹരിപാട, േബാധിപിച അേപക   ഹരിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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 13471/2021 12-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   വീയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വികമകമാരൻ നായർ കടർ

േകായികൽ ,വീയപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വീയപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജലകിയമ .െക.എസ, കടർ േകായികൽ ,വീയപരം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞനാമ.സി ഭാര് 75

2 മാതയ ഫിലിപ് മകന 52

3 മറിയാമ ഫിലിപ് മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി രാമചനൻ ഭാര് 67

2 േരാഷനി മകള 46

3 സരജ.അർ മകന 43
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകിയമ .െക.എസ ഭാര് 56

2 അർജൻ വി നായർ മകന 29

3 ഗൗരി വി . നായർ മകള 25

4 സമതിയമ മാതാവ 85
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3 14298/2021 15-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡവിഡ േജാൺ ജിജി ഭവൻ

,കഷപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിജേമാൾ.എം. ഈപൻ, ജിജി ഭവൻ ,കഷപരം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 14272/2021 15-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   മതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. െപാനമ കഷഭവൻ , േചപാട

് കനിേമൽ ,മതകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മതകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ജയകഷൻ െക .െക, കഷഭവൻ , േചപാട കനിേമൽ ,മതകളം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 14100/2021 15-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ മടങൽ ,െപാതപളള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിജേമാൾ.എം. ഈപൻ ഭാര് 52

2 െഡവിനാ േഗസ േഡവിഡ മകള 29

3 കിസീനാ േറാസ േഡവിഡ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക . കഷൻ ആചാരി ഭരതാവ 79

2 ജയകഷൻ െക .െക മകന 48

3 ജയനി കഷൻ െക .പി മകള 46
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ി  വടക് , കമാരപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉതമൻ എസ., മടങൽ ,െപാതപളളി വടക് , കമാരപരം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  ജീവിപിരപില.

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 13760/2021 15-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കണൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനപണികർ ചിതിര നി

വാസ ,കണൂർ വടക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി    കണൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഗീതാകമാരി  .റി,  ചിതിര നിവാസ ,കണൂർ വട

ക്, േബാധിപിച അേപക   കണൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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 13774/2021 15-11-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   കീരികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ .R െകാറിനാട

വടകതിൽ  ,കണമളളിഭാഗം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീരികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജിത വിജയൻ, െകാറിനാട വടകതിൽ

,കണമളളിഭാഗം, േബാധിപിച അേപക   കീരികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന ഭാര്  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 ഉതമൻ എസ. മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാകമാരി .റി ഭാര് 54

2 അയപദാസ മകന 32

3 ആര് ദാസ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മാതാവ 94
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2 അജിത വിജയൻ മകന 41

3 അമിളി എം മകള 38

4 അഭിലാഷ വിജയൻ മകന 35
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3 13045/2021 11-11-2021
 
  കാരതികപളി  താലകില   േചപാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി.വി  അശ്തി  ഭവനം

കണിചനൂര മടം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജി.വി, അശ്തി ഭവനം ,കണിചനൂര ,മടം േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതതനെറ പിതാവ മരണെപടിടളതാണ.  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 13468 /2021 12-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി. വർഗീസ പണാരതിൽ ,

പിലാപഴ,ഹരിപാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഹരിപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സണി വർഗീസ, പണാരതിൽ ,  പിലാപഴ,ഹരിപാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  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 ശീജി വി ഭാര് 45

2 ശീഷ േമാള മകള 26

3 ആരഷ േമാള മകള 20

4 സരസമ മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ വർഗീസ മകന 70

2 എലിസബത് മകള 67

3 സണി വർഗീസ മകന 62

4 സമ വർഗീസ മകള 52

5 സാലമ േമാഹൻ  (മരണെപട മകൻ  േമാഹൻ വർഗീസിെന
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 65
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നമര:എ3 13179/2021 12-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി. ആർ. ജയപകാശ അശ്തി

,  കായംകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ . ബി, അശ്തി , കായംകളം, േബാധിപിച അേപക

കായംകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 14356/ 2021 12-11-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ .  പി.  സാം പനയൽ

കിഴകതിൽ ,ഏവർ െതക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിഭ മാതയ, പനയൽ കിഴകതിൽ ,ഏവർ െതക്, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരി  പില.  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 14300/ 2021 15-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ പിളള വിരതിയത

് , തലാംപറമ് വടക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഹരിപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയകഷൻ, വിരതിയത് , തലാംപറമ് വടക്, േബാധിപിച

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

6 മേനാജ വർഗീസ (മരണെപട മകൻ  േമാഹൻ വർഗീസിെന
മകൻ)

പൗതൻ 38

7 മിനി (മരണെപട മകൻ  േമാഹൻ വർഗീസിെന മകൾ) പൗതി 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ . ബി ഭാര് 65

2 ധന് പകാശ മകള 40

3 ധനിക പകാശ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിഭ മാതയ ഭാര് 49

2 േജായൽ സാം മാതയ മകന 20
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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:A3 13685/2021 15-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   മതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമ ലകി നിവാസ ,മതകള

ം  െതക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മതകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിന, ലകി നിവാസ മതകളം െതക് , േബാധിപിച അേപക

മതകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ മകന 56

2 ജയകഷൻ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന മകന 44

2 ബിജ മകന 41
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-13992/2021 15-11-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   കണൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജി.എസ ബാബജി ഭവന

ത്  ,കണൂര  െതക്  .കണൂര.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

ായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത.െജ, ബാബജി ഭവനത്

,കണൂര െതക്  .കണൂര.പി.ഒ,  േബാധിപിച  അേപക   കണൂര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപിലആകയാല 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 14000/2021 16-11-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െക ചനൻ ഉണിതാൻ

നടവിേലത് ,തലാംപറമ് നടവത്,ഹരിപാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഹരിപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീേമാഹൻ എൻ.സി , നടവിേലത്

,തലാംപറമ് നടവത്,ഹരിപാട, േബാധിപിച അേപക   ഹരിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2020 -ല മരണെപടതായം  ഹിന

പിൻതടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെന 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:എ3 13888/2021 16-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. േമാഹൻകമാർ ചാങയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത.െജ ഭാര് 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ എൻ.സി മകന 59

2 ശീലത എൻ.എസ മകള 57

3 ശീേമാഹൻ എൻ.സി മകന 54
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,  എരവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ.എസ, ചാങയിൽ , എരവ, േബാധിപിച അേപക

പത്തിയര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 .137776/21 18-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീഷ രാജ പദീഷ ഭവനം,ഏവ

ൂർ  െതക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആതിര മരളീധരൻ, പദീഷ ഭവനം,ഏവർ െതക്, േബാധിപിച

ച അേപക   പതിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപണ്  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര

1 െന  സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 ദീപ.എസ ഭാര് 48

2 ലകി.എം മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആതിര മരളീധരൻ ഭാര് 24

2 ആദിഷ പി. രാജ മകന 3

3 ആരിഷ .പി.രാജ മകന 3 മാസം

4 ബിന മാതാവ 52
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3 13472/21 18-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ആറാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ .ആർ അറത്

,വലിയഴീകൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആറാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിജി .എസ, അറത് ,വലിയഴീകൽ , േബാധിപിച അേപക

ആറാടപഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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:എ 3 13847/21 18-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി പി വിഷ വിഹാർ

.െപാതപളളി വടക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കമാരപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള കവിത എസ, വിഷ വിഹാർ .െപാതപളളി  വടക്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2020 -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. 

 
നമര:എ 3 13847/21 18-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചമകവലി മാതാവ 93

2 ബിജി .എസ ഭാര് 47

3 അനില .ബി മകള 28

4 അനന .എ മകന 22

5 അനശ്ര .ബി മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കവിത എസ മകള 46

2 വി. വിഷരാജ മകന 40
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 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.െക. വാസകടി വിഷ വിഹാ

ർ ,െപാതപളളി വടക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകള കവിത എസ, വിഷ വിഹാർ ,െപാതപളളി  വടക്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2019 -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:എ3 .137773/21 18-11-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   പളിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി .ഗീവർഗീസ പാടിയിൽ

,വഴതാനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ഒ. മറിയാമ, പാടിയിൽ ,വഴതാനം, േബാധിപിച അേപക

 പളിപാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കവിത എസ മകള 46

2 വി. വിഷരാജ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഒ. മറിയാമ ഭാര് -

2 സസൻവർഗീസ മകള -

3 സജ വർഗീസ മകള -

4 ഉമൻ വർഗീസ മകന -

5 സിബി വർഗീസ മകന -
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NOTICE

 
നമര:എ3 .137771/21 18-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   വീയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ വർഗീസ കറകയിൽ ,

േമൽപാടം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വീയപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മറിയാമ മാതയ, കറകയിൽ , േമൽപാടം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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:എ3 .137772/21 18-11-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   കീരികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ സമദ ഇഞകൽ

ഫാതിമ മൻസിൽ,കണമളി ഭാഗം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീരികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന എ.മഹമദ ൈഫസൽ, ഇഞകൽ

ഫാതിമ മൻസിൽ,കണമളി ഭാഗം, േബാധിപിച അേപക   കീരികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2003 -ല മരണെപടതായം

മസിം വ്കി നിയമം അനസരിച് പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 മറിയാമ മാതയ ഭാര് 61

2 അലകസ.വി.മാതയ മകന 34

3 േടാം .വി.മാതയ മകന 33

4 ലയ ആൻ മാതയ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന .ബി ഭാര് 72

2 വഹീദ .എ മകള 52

3 ൈസരാബീഗം.എ മകള 46

4 എ.മഹമദ ൈഫസൽ മകന 44
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നമര:എ3 14296/21 18-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസൻ കറികിഴകതിൽ

,കഷപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശഭ .വി, കറികിഴകതിൽ ,കഷപരം, േബാധിപിച അേപക

കഷപരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര

2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 3 13847/21 18-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കീരികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബർകടി െതേകകനിൽ

െതകതിൽ  ,കണമളി  ഭാഗം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കീരികാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകള നിഷ സൈബർ,  നിഷ മൻസിൽ

,കണമളി ഭാഗം, േബാധിപിച അേപക   കീരികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -ല മരണെപടതായം  മസിം വ്കി നിയമം

അനസരിച്  പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ മാതാവ 77

2 ശഭ .വി ഭാര് 48

3 നീത.എസ മകള 22

4 നവ്.എസ മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ബീവി ഭാര് 60

2 െഷമി നിയാസ മകള 45

3 നിഷ സൈബർ മകള 36
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നമര:എ3-12836/2021 18-10-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   കണൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ  കണൂർ വടക്

മറിയിൽ ഉദയഭവനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതയെട െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണൂര വിേലജില   പേരതയെട മകള

് ഇനിര , കണൂർ വടക് മറിയിൽ ഉദയഭവനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കണൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

ിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം  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:എ3-13473/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പളിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കണൻ  െവടേവനി മറിയി

ൽ  കമാർ  ഗാർഡൻസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനാ കണൻ , െവടേവനി മറിയിൽ കമാർ

ഗാർഡൻസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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 തങമണി മകള 67

2 അമിണി മകള 65

3 ഉദയമ മകള 63

4 തളസീധരൻ മകന 61

5 ഇനിര മകള 59

6 രമ മകള 57

7 സേരഷകമാർ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനാ കണൻ ഭാര് 68

2 ജലി െക െക മകള 46
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നമര:എ3-12619/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ േയാഹനാൻ  കരവാറ

െതക്  മറിയിൽ  രണമാമടിൽ  വടകതിൽ   വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി മാതയ ,

കരവാറ െതക്  മറിയിൽ രണമാമടിൽ വടകതിൽ  വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കമാരപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-12621/2021 11-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   തകനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംസദീൻ ഇ  കിഴേകകര

െതക് മറിയിൽ പതാഴപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഷാദ എസ , കിഴേകകര  െതക്

മറിയിൽ പതാഴപറമിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   തകനപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021 -ല മരണെപടതായം

മസളീം വ്കിനിയമം (ശരിഅത് )നടപാകൽ നിയമം 1937  പകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില  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:എ3-12454/2021 11-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ചിേങാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി െക  ചിേങാലി മറിയി

ൽ േപാരർേകായികൽ വടകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിേങാലി വിേലജില   പേരതയെട മകള

3 ജഗദീഷ െക െക മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി മാതയ മകന 45

2 ഷിജി േതാമസ മകള 41

3 ഷിബി മാതയ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി എസ മകന 47

2 താജദീൻ എസ മകന 45

3 നൗഷാദ എസ മകന 42
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ലീല െക എൽ , ചിേങാലി മറിയിൽ േപാരർേകായികൽ വടകതിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ചിേങാലി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

07-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത 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. 

 
നമര:എ3-13379/2021 22-10-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള മഹമദ േസഠ~

ചിറകടവം മറിയിൽ തയിൽ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ (എൻ എച് )-ൽ ഹാജർകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി

എച്  റഹത് ബായി  ,  ചിറകടവം മറിയിൽ തയിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കായംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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 ലീല െക എൽ മകള 66

2 വതല മകള 63

3 രേമശൻ എം മകന 60

4 രാധാമണി മകള 59

5 അേശാകൻ മകന 54

6 േശാഭ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി എച് റഹത് ബായി ഭാര് 56

2 ൈനസി ബായി മകള 30

3 ൈഹൻസ േസഠ~ മകന 28
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-13261/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   േചപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി നാരായണൻ നായർ  ഏവർ

വടക് മറിയിൽ താമരേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാഹനതിെൻറ ഉടമസാവകാശം മാറനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ

നായർ , ഏവർ വടക് മറിയിൽ താമരേശരിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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:എ3-13040/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രമ  കപിൽ കിഴക് മറിയി

ൽ പമംഗലം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന സജിത് ,  കപിൽ കിഴക് മറിയിൽ പമംഗലം വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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:എ3-13224/2021 18-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാ നായർ ഭാര് 77

2 ദീപി നായർ മകള 56

3 ദീപക നാരായണൻ നായർ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ ഭരതാവ 66

2 സരാജ എസ മകന 37

3 സജിത് മകന 34
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 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭാഷ  െപരിങാല മറിയി

ൽ  കനിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത , െപരിങാല മറിയിൽ കനിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 
നമര:എ 3-12567/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി ഭാസകരൻ  പതിയർകാ

ല മറിയിൽ രാേജഷ ഭവനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാഹനതിെന ഉടമസാവകാശം മാറനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന

രാേജഷ ഭാസകരൻ , പതിയർകാല മറിയിൽ രാേജഷ ഭവനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതിയര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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:എ3-13474/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പളിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ രാമചനൻ നായർ  നടവട

ം മറിയിൽ ചനാടവിളയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല െജ ,

നടവടം മറിയിൽ ചനാടവിളയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 58

2 സരജ ജി എസ മകന 34

3 സജിത് ജി എസ മകന 30

4 പങജാകി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ ഭാസകരൻ മകന 41
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല െജ ഭാര് 59

2 പാർവതി എസ മകള 37

3 രഘറാം ആർ മകന 34
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-675/2021 12-10-2021
 
  കാരതികപളി  താലകില   കായംകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലകണൻ നമതിരി

പളികണക്  മറിയിൽ  പാലേകാടിലത്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി  എൻ

സദാശിവൻ , പളികണക് മറിയിൽ പാലേകാടിലത്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കായംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2002 -ല

മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമ പകാരം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എ3-12408/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  കനതാലംമട

് മറിയിൽ േവമാലിൽ കിഴകതിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീത , കനതാലംമട മറിയിൽ േവമാലിൽ

കിഴകതിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഷപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-09-2020  -ല  മരണെപടതായം  ഇന്ൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എൻ സദാശിവൻ മകന 76

2 ലീലാമ മകള 70

3 പി എൻ പരേഷാതമൻ മകന 67

4 രാധാമണി മകള 62

5 പി എൻ രാധാകഷൻ മകന 61

6 ശീകമാരി മകള 60

7 വതലകമാരി മകള 60

8 പി എൻ മധസദനൻ മകന 50

9 േഹമലത  (മരണെപട മകൻ പി എൻ വാസേദവെൻറ  ഭാര്) മകെന ഭാര് 63

10 രാേഗഷ വാസേദവൻ (മരണെപട മകൻ പി എൻ
വാസേദവെൻറ  മകൻ)

പൗതൻ 36

11 എസ  അരൺ  (മരണെപട മകൻ പി എൻ ശശിധരെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 36

12 മേഹശ്രി  (മരണെപട മകൻ പി എൻ ഉണികഷെൻറ  ഭാര്) മകെന ഭാര് 59

13 ഹരികഷൻ പി യ (മരണെപട മകൻ പി എൻ ഉണികഷെൻറ
മകൻ )

പൗതൻ 22
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പിനടർചവകാശനിയമ  പകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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:എ3-12409/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ സകമാരൻ  ടി മറിയിൽ

കാടിൽപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രാധാേദവി െക , ടി  മറിയിൽ കാടിൽപറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -ല മരണെപടതായംഹിന പിനടർചാവകാശ  നിയമ പകാരം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-12410/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കണൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉദയഭാന ജി  ടി െതക് മറ

ിയിൽ  ഉദയഭവനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന ബി എ , ടി െതക് മറിയിൽ ഉദയഭവ

നം വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കണൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021 -ല മരണെപടതായംഹിന പിനടർചാവകാശ

നിയമപകാരം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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 റീത ഭാര് 56

2 ജിേജാ േജാസഫ മകന 32

3 ജാസമിൻ േജാസഫ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  രാധാേദവി െക ഭാര് 77

2 ഗീത മകള 54

3 ഹരിലാൽ മകന 49

4 കലാ സകമാരൻ മകള 45
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നമര:എ3-12411/2021 18-10-2021
 
  കാരതികപളി  താലകില   കാരതികപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ദിബിൻ   എസ

മഹാേദവികാട  മറിയിൽ  ദീപതി  നിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരതികപളി വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ സേദവൻ ,

മഹാേദവികാട മറിയിൽ ദീപതി നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാരതികപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2020  -ല

മരണെപടതായം  പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്. പേരതൻ അവിവാഹിതനാണ. 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:എ3-13223/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ചിേങാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ  ടി മറിയിൽ വടകൻതറ

 കിഴകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മിലിടറി  ഫാമിലി െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിേങാലി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സമാംഗലി , ടി

മറിയിൽ വടകൻതറ  കിഴകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ചിേങാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-1987 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  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 ബീന ബി എ ഭാര് 61

2 വിദ് ബി ഉദയ മകള 37

3 ഹർഷ ബി ഉദയ മകള 33

4 നവീൻ വി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി സി മാതാവ 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനന മകള 77

2 സദാനനൻ റി മകന 75

3 രവി റി മകന 73

4 േദവദതൻ മകന 70

5 സമാംഗലി മകള 68

6 ശിവദാസൻ റി മകന 65
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-13226/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി െക സാംബശിവൻ  പയാർ

വടക് മറിയിൽ േജ്ാതി നിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബി ൈഷലജ , പയാർ വടക് മറിയിൽ

േജ്ാതി നിലയം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -ല മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചവകാശ

നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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:എ3-13227/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ ആർ  ടി െതക് മറിയി

ൽ ശബരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത റി , ടി െതക് മറിയിൽ ശബരി വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021  -ല മരണെപടതായം  ഹിന പിനടർചവകാശ നിയമപകാരം   പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

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:എ3-13228/2021 18-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി ൈഷലജ ഭാര് 62

2 സഞീവ എസ മകന 37

3 രഞീഷ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത റി ഭാര് 53

2 പവീൺ എൽ പി മകന 28

3 ശബരി എൽ പി മകന 26
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 കാരതികപളി താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െജ സക  ടി വടക് മറിയിൽ

േമഘനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരഖ ബി , ടി വടക് മറിയിൽ േമഘനം വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2020  -ല മരണെപടതായംഹിന പിനടർചവകാശ നിയമപകാരം   പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

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:എ3-13329/2021 18-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരൺകമാർ െക   എരികാവ

്  മറിയിൽ  അരൺ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   എം.എ.സി.റി.-യിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശീലകി പി , ടി വടക് മറിയിൽ െകാറിേശരിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021  -ല

മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചവകാശ നിയമപകാരം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്. 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:എ3-13880/2021 23-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   േചപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റസാക് കഞ്  മട

ം  മറിയിൽ ഓണിയപറത്  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േചപാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  െഷരീഫാ  ബീവി  ,  മടം  മറിയിൽ

ഓണിയപറത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021 -ല മരണെപടതായം മസിം വ്കി നിയമം

(ശരിയത്)  നടപാകൽ  നിയമം  1937  പകാരം   പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    അതനസരിച്  അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ ബി ഭാര് 53

2 േമഘന  സക മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലകി പി ഭാര് 26

2 അൻവിത്  അരൺ മകന 1 1/2

3 വസനകമാരി മാതാവ 54
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫാ ബീവി ഭാര് 76

2 ൈലലാമണി എസ മകള 51

3 സൈബദ മകള 47

4 ബീന മകള 46
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