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Alappuzha District
Karthikappally Taluk
NOTICE

18-01-2022

നമര:A3467/22

കാരതികപളി താലകില പതിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം. പഭാകരൻ ,വാഴപളിളിൽ,
എരവ പടിഞാറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പതിയര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സരസമ, വാഴപളിൽ , എരവ പടിഞാറ, േബാധിപിച
അേപക പതിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-06-2021 -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
1
2
3
4

േപര
സരസമ
ൈബജ.പി
ബിജ
ബിന പഭാകരൻ

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന

വയസ
82
54
52
50

4777

Revenue Department

08th February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

Alappuzha District
Karthikappally Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:A3.16535/21

കാരതികപളി താലകില േചപാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േവണേഗാപാലപിള ഉപാസന
, കണിചനൂർ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി േചപാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ലീലേവണ, ഉപാസന , കണിചനൂർ, േബാധിപിച അേപക
േചപാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-02-2021 -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
1
ലീലേവണ
2
പിയസജിത്
3
പാർവതി .വി

േപര
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Alappuzha District
Karthikappally Taluk
NOTICE

02-02-2022

നമര:എ3-466/22

കാരതികപളി താലകില പതിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജി.സേരഷ ബാബ, െപരേനാടത്
, പതിയര മറി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പതിയര വിേലജില പേരതനെറ മകന വിഷ നാരായണന, െപരേനാടത്, പതിയര മറി,
േബാധിപിച അേപക പതിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-12-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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.
കമ നമര
1
രമാേദവി.എസ
2
വിഷ നാരായണന
3
വരദ.എസ.നായര

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
50
33
28

20-01-2022

നമര:എ3-572/22

കാരതികപളി താലകില കായംകളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജിതിന രാജ കഷനിവാസ,
ചിറകടവം മറി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കായംകളം വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ ജയശീ, കഷനിവാസ, ചിറകടവം മറി, േബാധിപിച
അേപക കായംകളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ പിതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ
സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ജയശീ

േപര

നമര:എ3-571/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ

വയസ
51

22-01-2022

കാരതികപളി താലകില മതകളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാഘവന രേമശന പതന
പറമില, മതകളം വടക് മറി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മതകളം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ രേമശ, പതന പറമില, മതകളം
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വടക് മറി, േബാധിപിച അേപക മതകളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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.
കമ നമര
1
ഷീജ രേമശ
2
രശി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
50
23

20-01-2022

നമര:എ3-782/22

കാരതികപളി താലകില കീരികാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാമചനന.െക ഓടയല തറയില
, േവരവളിഭാഗം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കീരികാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി, ഓടയല തറയില, േവരവളിഭാഗം, േബാധിപിച
അേപക കീരികാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-10-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
രാധാമണി.െക
േരഖ.ആര
രാജീവ.ആര
രഞിത്.ആര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകന

വയസ
70
45
41
38

20-01-2022

നമര:എ3-670/22

കാരതികപളി താലകില കായംകളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാധമ കനിലവീട, െപരിങാ
ല എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കായംകളം വിേലജില പേരതയെട മകന ദീപക ശങര.െക.പി, കനിലവീട, െപരിങാല, േബാധിപിച അേപക കായംകളം
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട 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.
കമ നമര
1
വി.പരേഷാതമന

േപര

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/
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വയസ
77
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2

ദീപക ശങര.െക.പി

This is a digitally signed Gazette.
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29
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Alappuzha District
Karthikappally Taluk
NOTICE

27-01-2022

നമര:എ3-17351/21

കാരതികപളി താലകില കരവറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കടപന േമപളില, കരവാറ വടക
് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കരവറ വിേലജില പേരതനെറ മകന സനില.പി, േമപളില, കരവാറ വടക്, േബാധിപിച അേപക കരവറ വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 2009-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. പേരതന അവിവാഹിതനായിരന. സനില.പി-െയ
നിയമപരമായി ദെതടതതാണ. 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
1
സനില.പി (സേഹാദര പതന)

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
45

12-01-2022

നമര:എ3-16594/21

കാരതികപളി താലകില പളിപാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനമ േതാമസ െകാടമളത്
, അകംകടി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പളിപാട വിേലജില പേരതയെട മകള ൈബറി ഉമന, െകാടമളത്, അകംകടി,
േബാധിപിച അേപക പളിപാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട 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.
കമ നമര
1
െക.റി.ഉമന
2
ബസി അനീഷ
3
ൈബറി ഉമന

േപര

നമര:എ3-16595/21

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള
മകള

വയസ
73
38
32

12-01-2022

കാരതികപളി താലകില പതിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േദവകി മളവന തറയില കിഴകതില
, എരവ കിഴക് എനയാളെട അവകാശികൾക് ഡി.പി.ഡി.ഒ-യില ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങളകമായി ഒര
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പതിയര വിേലജില പേരതയെട മകന രവി, മളവന തറയില കിഴകതില, എരവ
കിഴക്, േബാധിപിച അേപക പതിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട 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
1
ലീല.ഡി
2
രവി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന

വയസ
61
56

12-01-2022

നമര:എ3-16656/21

കാരതികപളി താലകില കീരികാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാേജനന.എം.ആര പാകാട്,
രാമപരം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കീരികാട വിേലജില പേരതനെറ മകള സിന.എസ, പാകാട്, രാമപരം, േബാധിപിച അേപക
കീരികാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-01-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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
1
ബിന പിേയഷ
2
സിന.എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള

വയസ
40
35

12-01-2022

നമര:എ3-16717/21

കാരതികപളി താലകില െചറതന വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.അമിണിയമ മഠതില,
ആനാരി മറി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െചറതന വിേലജില പേരതയെട മകള ഗിരിജാേദവി.എ, മഠതില, ആനാരി മറി, േബാധിപിച
അേപക െചറതന വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട 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
1
ഗിരിജാേദവി.എ

േപര

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
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27-01-2022

നമര:എ3-17347/21

കാരതികപളി താലകില പതിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േകശവന, െതേകവിളയത്,
െപരിങാല എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പതിയര വിേലജില പേരതനെറ മകന സധി.റി.െക, െതേകവിളയത്, െപരിങാല, േബാധിപിച
അേപക പതിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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.
കമ നമര
1
ലീല.എം.വി
2
സനില.റി.െക
3
സധി.റി.െക

േപര
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Alappuzha District
Karthikappally Taluk
NOTICE

27-01-2022

നമര:എ3-864/22

കാരതികപളി താലകില ഹരിപാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലളിതാംബാള, നഗര വടേക മഠം,
പിലാപഴ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ഹരിപാട വിേലജില പേരതയെട മകന പവീണ, നഗര വടേക മഠം, പിലാപഴ, േബാധിപിച അേപക
ഹരിപാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട 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.
കമ നമര
േപര
1
പവീണ
2
പശാന് നാരായണ സ്ാമി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന

വയസ
42
37

27-01-2022

നമര:എ3-863/22

കാരതികപളി താലകില ഹരിപാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എസ.രാജന െചടിയാര രാജ
നിവാസ, തലാംപറമ് െസൗത് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഹരിപാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാജി, രാജ നിവാസ, തലാംപറമ് െസൗത്,
േബാധിപിച അേപക ഹരിപാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവി്ചിരിപില. അതനസരിച്
അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ
ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി
കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
രാജി
രജനി
രജനീഷ.ആര
രജിതാ രാജന

നമര:എ3-709/22
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മകന
മകള

വയസ
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41
38
36
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് കിഴകതില, വഴതാനം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പളിപാട വിേലജില പേരതനെറ മകള ഷീബ, േകായിപറത് കിഴകതില, വഴതാനം, േബാധിപിച
അേപക പളിപാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-08-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
െപാടിയമ തമാന
ഷീബ
ൈഷനി.റി
ഷിന തമാന

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകന

വയസ
59
34
32
31

27-01-2022

നമര:എ3-17350/21

കാരതികപളി താലകില കരവറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കടപന പനര േകാളനി, കരവാറ
റ വടക് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കരവറ വിേലജില പേരതനെറ മകന ബിജ, പനര േകാളനി, കരവാറ വടക്, േബാധിപിച
അേപക കരവറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-09-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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
1
2
3
4

േപര
സിന
ബിജ
ബിന
ബീന

നമര:എ3-17349/21

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകള
മകള

വയസ
51
50
47
41

27-01-2022

കാരതികപളി താലകില കരവറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പരേഷാതമന എനയാളെട
അവകാശികൾക് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കരവറ വിേലജില
പേരതനെറ മകള അമിളി.പി, , േബാധിപിച അേപക കരവറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
അമിളി.പി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള

വയസ
42
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