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NOTICE

 
നമര:എ3-675/22 27-01-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   പളിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ.എസ ഇടയിെല വീട,

നങ്ാരകളങര മറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പളിപാട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ശാനമ.പി,  ഇടയിെല വീട,  നങ്ാരകളങര മറി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -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. 

 
നമര:എ3-675/22 27-01-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   പളിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ.എസ ഇടയിെല വീട,

നങ്ാരകളങര മറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പളിപാട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ശാനമ.പി,  ഇടയിെല വീട,  നങ്ാരകളങര മറി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -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. 

 
നമര:A3 422/22 14-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കീരികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സസൻ േജാർജ് പണാരപളി

ൽ ,  രാമപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീരികാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഐവി േജാർജ്, പണാരപളിൽ , രാമപരം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-1989  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ.പി മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ.പി മാതാവ 75
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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:A3 124/22 15-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കാരതികപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിളി.സി ദീപി നിവാസ

,മഹാേദവികാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കാരതികപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സേദവൻ,  ദീപി  നിവാസ ,മഹാേദവികാട,

േബാധിപിച അേപക   കാരതികപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം അവിവാഹിതനായ മകനം

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 407/22 15-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില   കണൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിതകമാർ  .ജി  കന

്േനൽ െതകതിൽ,  കണൂൂര വടക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണൂര വിേലജില    ഭാര് േശാഭേമാൾ.െക, മഴേപൽ തറയിൽ ,കണൂൂര െത

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

രണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2021 -ല മരണെപടതായം  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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാതയ േറായി മകന 64

2 േജകബ േമാഹൻ മകന 63

3 ഐവി േജാർജ് മകള 61

4 എലിസബത് േജാർജ് മകള 53

5 എസർ േജാർജ് മകള 53

6 മിനി േജാൺ മകെന ഭാര് 52

7 േഡവിസ േജാൺ പൗതൻ 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേദവൻ ഭരതാവ 65

2 ദീപി സേരഷ മകള 33
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നമര:A3 17274/21 15-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കണൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ. സഭദാമ പറങാമടിൽ

,പതിയവിള  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണൂര വിേലജില   പേരതയെട മകള രമാകമാരി. എസ, പറങാമടിൽ ,പതിയവിള, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021  -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. 

 
നമര:A3 536/22 15-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കഞ് ഷാഹിൻ നിവാസ

,  ചിറകടവം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാഹിൻ മഹമദ, ഷാഹിൻ നിവാസ, ചിറകടവം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021  -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:A3 17272/21 15-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   േചപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ.എൻ സൗമ് നിവാസ ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭേമാൾ.െക ഭാര് 38

2 രതമ മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി.എസ മകള 65

2 രമാകമാരി.എസ മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാബീവി മാതാവ 82

2 സീനാ ബീഗം ഭാര് 57

3 െഷറിൻ മഹമദ മകള 30

4 ഷാഹിൻ മഹമദ മകന 24
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വലിയകഴി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ.െക, സൗമ് നിവാസ , വലിയകഴി, േബാധിപിച അേപക

 േചപാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  18.  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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ.െക ഭാര് 65

2 സിത േസാമൻ മകള 41

3 സീര േസാമൻ മകള 38

4 സൗമ് േസാമൻ മകള 35
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A 3 19690/22 16-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   ചിേങാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ.ഡി േവണാടേശരില

വടകതില ചിേങാലി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ചിേങാലി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സമി.വി,  േവണാടേശരില വടകതില ചിേങാലി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

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:A3-1279/22 16-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള ഹകീം േകാലതചന

 മറിയിലഎരവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹനത്, േകാലതചന മറിയിലഎരവ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജഗദമ.എം മാതാവ 69

2 സമി.വി ഭാര് 33

3 അഭിനന് മേനാജ മകന 8

4 അഭിനവ മേനാജ മകന 6

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹനത് ഭാര് 42

2 തലഹത് മകന 26

3 അനസ മകന 24

4 അനസില മകള 21
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നമര:A3-17381/21 16-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില    കാരതികപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കരണാകരന

വാളാേഞരിലെവടേവനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരതികപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസമ, വാളാേഞരിലെവടേവനി ,

േബാധിപിച അേപക   കാരതികപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-05-2013  -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:A3-17381/21 16-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില    കാരതികപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കരണാകരന

വാളാേഞരിലെവടേവനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   കാരതികപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസമ, വാളാേഞരിലെവടേവനി, േബാധിപിച

ച അേപക   കാരതികപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:A3-17348/21 16-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കരവാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമരകടി അലികഞ് മളമടില

കരവാറ വടക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹഫീല അലികഞ്, മളമടിലകരവാറ വടക്, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസമ ഭാര് 75

2 സനലകമാര മകന 54

3 സതീഷ കമാര മകന 51

4 സേനാഷ കമാര മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസമ ഭാര് 75

2 സനലകമാര മകന 54

3 സതീഷ കമാര മകന 51

4 സേനാഷ കമാര മകന 46
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പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:A3-17442/21 16-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില    പതിയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എ.ജി.േജാണ

അരതികളങരഎരവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാരജ് േജാണ, അരതികളങരഎരവ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര   4  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:A3-17442/21 16-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില    പതിയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഐസിേജാണ

അരതികളങരഎരവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാരജ് േജാണ, അരതികളങരഎരവ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാള   11-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  4

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹഫീല അലികഞ് ഭാര് 62

2 അനസില അബസല മകള 36

3 നിഹാല.എം.എ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസമ ഗീവരഗീസ മകള 67

2 േജാരജ േജാണ മകന 57

3 േമരി ജയിംസ മകള 55

4 െജമിനി േജകബ മകെന ഭാര് 51

5 മിന ആന േജകബ പൗതി 18

6 മന മരിയ േജകബ പൗതി 15
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നമര:എ3-17404/21 16-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   മതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.ലളിതാഭായി അമ ദ്ാരക

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മതകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന സജിത് അരവിന്, ദ്ാരക, േബാധിപിച അേപക   മതകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകളം  ഭരതാവം  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസമ ഗീവരഗീസ മകള 67

2 േജാരജ േജാണ മകന 57

3 േമരി ജയിംസ മകള 55

4 െജമിനി േജകബ മകെന ഭാര് 51

5 മിന ആന േജകബ പൗതി 18

6 മന മരിയ േജകബ പൗതി 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരി അരവിന് മകന 50

2 സജിത് അരവിന് മകന 44
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-17346/21 16-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ കമാര അപണി ഭവന

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ രവീനന, അപണി ഭവനം, േബാധിപിച അേപക   കമാരപരം വിേലജ

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

08-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  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:എ3-16930/21 16-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കാരതികപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനന.െക ൈവപില

  ലകം  വീടില,  മഹാേദവികാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരതികപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസമ, ൈവപില ലകംവീടില

മഹാേദവികാട, േബാധിപിച അേപക   കാരതികപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:എ3-17009/21 16-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.െക.തളസീദാസ തഷാരം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ രവീനന ഭാര് 42

2 ഷിജ.ആര മകന 19

3 ൈഷജ.ആര മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസമ ഭാര് 52

2 സരിത മകള 33

3 രതിക.എസ മകള 31
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വീടപതിയര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി, തഷാരം വീടപതിയര, േബാധിപിച അേപക

പതിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:എ3-15844/21 16-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.െപാനമ കരിമടത് വീട

പതിയര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള ദീപ.പി.എസ, കരിമടത് വീടപതിയര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭരതാവം 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:എ3-16751/21 16-02-2022
 
  കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില പിലാപഴ മറിയില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജപന

  കനയാട്  െതേക മഠതില വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഹരിപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആര,സബഹണ്ന, കനയാട് െതേക

മഠതില വീട, േബാധിപിച അേപക   ഹരിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-1994 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 66

2 േജാളി തളസീദാസ മകന 44

3 െജസി തളസീദാസ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പീത.പി.എസ മകള 55

2 ദീപ.പി.എസ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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1 ഉഷാകമാരി മകള 58

2 ആര.സബഹണ്ന മകന 51
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-17041/21 16-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ.ജയചനന പരേമശ്ര

വിലാസത്  വീട  പതിയര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീതാ ജയചനന, പരേമശ്ര വിലാസത്

വീട പതിയര, േബാധിപിച അേപക   പതിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:എ3-17049/21 16-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ േജകബ @ റി.മറിയാമ

മ  ,  ഷാേരാണ  പതേശരില  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കായംകളം  വിേലജില   പേരതയെട മകന േതാമസ േജകബ, ഷാേരാണ

പതേശരില വീട, േബാധിപിച അേപക   കായംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021 -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. 

 
നമര:എ3-17050/21 16-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പീതാ ജയചനന ഭാര് 52

2 പീജ ജയചനന മകള 35

3 പീതി ജയചനന മകള 32

4 ആകാശ ജയചനന മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാം േജകബ മകന 58

2 കക അകാേജകബ മകള 56

3 േതാമസ േജകബ മകന 53
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  കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എ.ഇബാഹീം വാഹിദാ

മനസില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നരജിഹാന, വാഹിദാ മനസില, േബാധിപിച അേപക

കായംകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നരജിഹാന ഭാര് 66

2 വാഹിദാ റഹീം മകള 44

3 മഹമദ റിസ്ാന മകന 40
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:17271/21 17-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   േചപാട വിേലജില മടം മറിയില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ, ആശാനെറ

െതകതിലവീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചപാട വിേലജില   പേരതയെട മകന വിശ്നാഥന.എം, ആശാനെറ െതകതില വീട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാള   20-07-2021  -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. 

 
നമര:എ3-17378/21 17-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസാനകടി പണാരത് പറമില

 വീട,കായംകളം മറി എനയാളെട  അവകാശിക്  പേരതനെറ െപനഷന ആനകല്ങള മാനസിക ൈവകല്മള ഏക

മകന യ.അസീമിന ലഭികനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കായംകളം

വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ എ.അബള സമദ, പണാരത് പറമില വീട,കായംകളം മറി, േബാധിപിച അേപക

കായംകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2017  -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:എ3-15997/21 17-02-2022
 
  കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനമ േപരാന വീട

െപാതപളി െതക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല.റി മകള 55

2 വിശ്നാഥന.എം മകന 51

3 സഭദ.റി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യ.അസീം മകന 30
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സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷ.െജ, േപരാന വീടെപാതപളി െതക്, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭരതാവം 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:എ3-16754/21 17-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   വീയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകിയമ.എന കളപരയല

വീട,െവളംകളങര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വീയപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന നനകമാര.ജി, കളപരയല വീട, െവളംകളങര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:എ3-16754/21 17-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   വീയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനപിള.െക കളപരയല

വീടെവളംകളങര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വീയപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന നനകമാര.ജി, കളപരയല വീടെവളംകളങര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനന.എം മകന 68

2 രാധ.െജ മകള 62

3 േകാമളദാസന.എം മകന 61

4 ഉദയേസനന മകന 59

5 സേരഷ ബാബ.പി.എം മകന 57

6 രവി.എം മകന 54

7 ഉഷ.െജ മകള 51

8 ശീകല.െജ മകള 44

9 മധ.എം മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നനകമാര.ജി മകന 59

2 േഗാപകമാര.ജി മകന 57

3 ജയലകി.െജ മകള 52
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പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നനകമാര.ജി മകന 59

2 േഗാപകമാര.ജി മകന 57

3 ജയലകി.െജ മകള 52
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-1632/22 17-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില   കീരികാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  മഷതാക്  േമേചരില

വീടില,മലേമലഭാഗം മറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീരികാട വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ഇബാഹീംകടി,  േമേചരില വീടില,മലേമലഭാഗം മറി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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:എ3-1170/2022 17-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനാകന.ആര ചാപായില

  വീടില  ,കരവാറ  െതകമറി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭരതാവ സജാത.എ.എസ, ചാപായില വീടില

,കരവാറ െതകമറി, േബാധിപിച അേപക   കമാരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:എ3-1240/22 17-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇബാഹീം കടി പിതാവ 14

2 ഹലീമ മാതാവ 60

3 ഷാജിന.െക ഭാര് 33

4 ആയിഷ മഷതാക് മകള 10

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാത.എ.എസ ഭാര് 55

2 ആര് േമാള മകള 31

3 സര് അരവിന് മകള 28
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 കാരതികപളി താലകില   കരവാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരന.െക ചാപായില,കരവാറ

റ  വടകംമറി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല, ചാപായില,കരവാറ വടകംമറി,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:എ3-1409/22 17-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാരദനന പസന ഭവനം

വീട,പതിയര കിഴക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന, പസന ഭവനം വീട,പതിയര കിഴക്, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-11-2021  -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. 

 
നമര:എ3-1284/22 17-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.െക.മാതയ െകാചകരനാട്

വീട,താമലാകല മറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി മാതയ, െകാചകരനാട് വീട,താമലാകല മറി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല ഭാര് 65

2 ബിജ.ബി മകന 49

3 ബിനശീറാം മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 68

2 പദീപ കമാര മകന 42

3 പസനകമാര മകന 41
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നമര:എ3-1241/22 17-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില    കരവാറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സമതി  കഷവിലാസം

വീട,െപാതപളി വടക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവാറ വിേലജില   പേരതയെട മകള സജിത.എസ, കഷവിലാസം വീട,െപാതപളി വടക്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാള  12-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി മാതയ ഭാര് 64

2 എലിസബത് മാതയ മകള 42

3 രജനി അന മാതയ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രവീനന ഭരതാവ 83

2 സജിത.എസ മകള 51

3 സലിജ മകള 55

4 സനിത മകള 47
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-17079/21 18-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണ.െക.േജാരജ് ഷാേലാ

ം  േകാേടജകാപില  കിഴക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാനി േജാണ, ഷാേലാം േകാേടജ

കാപില കിഴക്, േബാധിപിച അേപക   കഷപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:എ3-17080/21 18-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില    കഷപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം.എന.നാരായണി

യമനാമനിരംകാപില  കിഴക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള യമനാശങര, യമനാമനിരംകാപില കിഴക്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2019 -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. 

 
നമര:എ3-17051/21 18-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.കേലശന േകാതാമടത്

കാരണ്േചരാവളി മറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീവിദ്.എസ, േകാതാമടത് കാരണ്േചരാവളി മറി,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാനിേജാണ ഭാര് 60

2 െനബേജാണ മകന 39

3 നിതിന േജാണ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യമനാശങര മകള 49
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േബാധിപിച അേപക   കായംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരപില. ടി ദമതികളക് സനാനങളില.

 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:എ3-17078/21 18-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില   കഷപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവ.ആര കളതില

വീട,കാപിലേമക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി.വി, കളതില വീട,കാപിലേമക്, േബാധിപിച അേപക

കഷപരം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2

നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം 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 ശീവിദ്.എസ ഭാര് 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന മാതാവ 85

2 മിനി.വി ഭാര് 39

3 അഭിരാം.എസ മകന 17

4 അഭിേദവ.എസ മകന 15
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-1396/22 18-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില   കാരതികപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വരകി  ഉമന

ശങരമംഗലംപതകണം  മറി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരതികപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനി വരകി,  ശങരമംഗലം

പതകണം മറി, േബാധിപിച അേപക   കാരതികപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:എ3-131/22 18-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില   കമാരപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹബസ നാസറദീന

ചാവടിയില,െപാതപളി  വടക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കമാരപരം  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  എം.എസ.നാസറദീന,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:എ3-228/22 18-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനി വരകി ഭാര് 71

2 ജിഷി വരകി മകന 47

3 ജിേതഷ വരകി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം.എസ നാസറദീന ഭരതാവ 70

2 അഹമദ ഹസനല ബന മകന 44

3 സമിേമാള നാസറദീന മകള 40

4 മഹമദ ഖലീല നാസറദീന മകന 36

5 സരയ നാസര മകള 35
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  കാരതികപളി താലകില   കരവാറ വിേലജില  കരവാറ വടക്  മറിയില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

പാതമാള.എസ എ.െജ.മനസില വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ജലഫികര ജാനി, എ.െജ.മനസില വീടില,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭരതാവം 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:എ3-534/22 18-02-2022
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപന തണില സജയനിവാസ

് കാപില േമക് മറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജയന.സി, തണില സജയനിവാസ കാപില േമക് മറി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:എ3-535/22 18-02-2022
 
  കാരതികപളി  താലകില   കഷപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.റി.ബാബ േവലിയില

വീട,കുംമടമറി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ.എസ, േവലിയില വീട,കുംമടമറി, േബാധിപിച അേപക

  കഷപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2013  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജബിയേമാള.െജ മകള 34

2 ജലഫികര ജാനി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി.എന ഭാര് 67

2 ലതിക.എല മകള 47

3 േലഖ മകള 41

4 സജയന.സി മകന 43
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ.എസ ഭാര് 58

2 അനന.വി.ബി മകന 27
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