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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-11935/2021 07-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പളിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി തമി, േഗാപാലകഷ

ൻ തമി  മടം മറിയിൽ പവിതം വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപാട വിേലജില  പേരതരെട മകൾ ഉഷ ജനാർദനൻ, മടം മറിയിൽ പവിതം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ     യഥാകമം  04-06-2014,  8-6-2014  എനീ  തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ3-11213/2021 07-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കരവാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപനാശാരി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  എൽ എ (എൻ എച്) ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിനo   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള േലഖ എസ കരവാറ വടക് മറിയിൽ മേലേശരിൽ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2016-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില. 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
: എ3-12412/2021 28-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ജനാർദനൻ മകള 59

2 ജി പദീപകമാർ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത മകള 42

2 ലളിത എസ മകള 42

3 േലഖ എസ മകള 41

4 ലതിക മകള 36
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 കാരതികപളി താലകില   മതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപകമാർ വി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  എസ എൽ ഐ, ജി ഐ എസ, ജി പി എഫ, ഡി സി ആർ ജി, ഫാമിലി െപൻഷൻ എനിവ ലഭികനതിനം

മറ്  ആവശ്തിനo   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശീജ എസ, ടി

െതകംമറിയിൽ സതി ഭവനം വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   മതകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ പിതാവ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രദാണി അമ 90

2 ശീജ എസ ഭാര് 49

02th November 2021Revenue Department9911
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3-12581/2021 28-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മഹമദ കണ്  േചരാവള

ി മറിയിൽ പളിനാനത് ഇർഫാൻ മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന

എം സിയാർ , േചരാവളി മറിയിൽ പളിനാനത് ഇർഫാൻ മൻസിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കായംകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

04-2021  -ല  മരണെപടതായം  മസിം  -വ്കി  നിയമം  (ശരിയത്)നടപാകൽ നിയമം  1937   പകാരം   പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം

ഭാര്യം ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

്  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3-13041/2021  05-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമി കഷൻകടി  സേരഷ ഭവ

ൻ വീട കരവാറ െതക് മറി  എനയാളെട    അവകാശികൾക്  എൽ എ (എൻ എച്) ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറ്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ

മകന  അനിൽകമാർ െക , സേരഷ  ഭവൻ  വീട  കരവാറ  െതക്  മറി   േബാധിപിച  അേപക   കമാരപരം  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

24-10-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െഷഫീഖ മകന 59

2 എം സിയാർ മകന 58

3 എം സഹീദ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷകമാർ െക മകന 47

2 അനിൽകമാർ െക മകന 45
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