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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എം 3 -12620/ 2021 11-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പളിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ  െകാചകഞ്,       ജി

.  െകാചകഞ്,    മടം   മറിയിൽ   മടേതരിൽ  വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   ഒ. എൻ .ജി .സി ,  ബാങ്

എനിവിടങളിൽ   ഹാജരാകനതിനം   മറ്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിപാട വിേലജില  പേരതരെട  മകന  ഷാൺ  മാതയ ,    മടം  മറിയിൽ  മടേതരിൽ  വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില     ടിയാളകൾ    28-08-2021  ,   12  -  08 -  2021   തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല േജാൺ മകള 59

2 എം  െക  ഷാജൻ മകന 56

3 ഷാൺ  മാതയ മകന 42
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-14271/2021 29-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില  ഹരിപാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മഹമദ ബഷീർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

തലാംപറമ് െതക് മറിയിൽ അമിതാ മൻസിൽ വീടിൽ  നസീമ ബഷീർ േബാധിപിച അേപക  ഹരിപാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    08-06-2021-ല

മരണെപടതായം മസീo 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 നസീമ ബഷീർ ഭാര് 60

2 താരീഖ ബഷീർ മകന 35

3 ജസീം ബഷീർ മകന 33

4 അമിത ബഷീർ മകള 32

07th December 2021Revenue Department15495
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3 14099/21 24-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ േജാണ സായി ദർശൻ

,ചിറകടവം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആശ െറജിസ, സായി ദർശൻ ,ചിറകടവം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-1997  -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:എ 3. 14536/21 24-11-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   കാരതികപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സര്ൻ .സി.ഡി.

െനടേവലിൽ  ഇലം  ,െവടേവനി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരതികപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അദിതി. എസ, വിളവിൽ , ആലാ ,

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

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരപില.  ൈമനര

   താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  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 14528/21 24-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സാലി മേതടത് ചിറയി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േജാണ ഭാര് 82

2 ആശ െറജിസ മകള 59

3 അനിത പാടിക മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അദിതി.എസ ഭാര് 24

2 കൽകി.എസ മകന 6 മാസം
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ൽ , മണാറശാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഹരിപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാസിൻ, മേതടത് ചിറയിൽ , മണാറശാല, േബാധിപിച

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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 14530/21 24-11-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരപണികർ േതാപി

ൽ ശീഭവനം , കമാരപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഹരിപാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന എസ. രാേജഷമാർ, ശങരമംഗലം, മണാറശാല, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2012  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹൗവ ഉമ മാതാവ 90

2 ജാസിൻ മകള 41

3 ഖദീജാബീവി മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഗദമ ഭാര് 76

2 ശ്ാംകമാർ മകന 54

3 എസ. രാേജഷമാർ മകന 52
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3 14847/21 02-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനപണികർ ഗീതാഞലി

,കരവാറ െതക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാ രവീനൻ, ഗീതാഞലി ,കരവാറ െതക്, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2007  -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 14821/21 02-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽശങർ. എസ. ആചാരി

േതാണിയത്  പടീറതിൽ  ,  എരവ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഓമന . റി, േതാണിയത് പടീറതിൽ ,

എരവ, േബാധിപിച അേപക   പതിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരപില. പേരതൻ

അവിവാഹിതനായിരന. 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:A 3 .14790/21 02-12-2021
 
  കാരതികപളി  താലകില   വീയപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക .  സി  .  െചറിയാൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാ രവീനൻ ഭാര് 60

2 പിയരവീനപണികർ മകള 38

3 ലകി രവീനപണികർ മകള 30

4 സചിൻ രവീനപണികർ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന. റി മാതാവ 56
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കണമാലിൽ , വീയപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വീയപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മറിയാമ െചറിയാൻ, കണമാലിൽ , വീയപരം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2020  -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 .14850/21 02-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഈശ്രിയമ ശരത നിവാസ ,

പതിയർ പടിഞാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള തങമണി, ശരത നിവാസ , പതിയർ പടിഞാറ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരപില. 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 മറിയാമ െചറിയാൻ ഭാര് 59

2 ഷംജ.െക.െചറിയാൻ മകന 37

3 െഷറിൻ .െക. െചറിയാൻ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപൻ മകന 54

2 തങമണി മകള 52
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3 14529/21 27-11-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി.റി വിശാലനമിരം , പിലാപ

ഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഹരിപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പമീള എസ.പി, വിശാലനമിരം , പിലാപഴ, േബാധിപിച അേപക   ഹരിപാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

09-2004 -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 14849/21 02-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   തകനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. രാജൻ വാലചിറയിൽ

,പളിപാട്  മറി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ. ലതിക, വാലചിറയിൽ ,പളിപാട് മറി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021  -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. 14851/21 02-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള .എസ.പി ഭാര് 49

2 അനനകഷൻ.എസ മകന 22

3 ശിവപസാദ.എസ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ. ലതിക ഭാര് 72

2 െബറി ബാബ മകള 53

3 ബിജ രാജൻ മകന 51

4 ബിന .എൽ . രാജൻ മകള 49
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  കാരതികപളി താലകില   ചിേങാലി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി.  സഭാഷിതൻ പതൻ

കണതിൽ , ചിേങാലി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചിേങാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതവലി. ബി, പതൻ കണതിൽ , ചിേങാലി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021  -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 .14848/21 02-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   തകനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഹാൻ കടി വടേക

ഒതളപറമ് , പാനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ, വടേക ഒതളപറമ് , പാനർ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -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 15344/21 02-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ചിേങാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. യേശാധരൻ ചകാേലത്

, നങ്ാർകളങര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചിേങാലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേജഷ യേശാധരൻ, ചകാേലത് , നങ്ാർകളങര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2010 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതവലി. ബി ഭാര് 71

2 സഷമ മകള 50

3 ശീലത.പി മകള 49

4 ശീകമാർ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 66

2 കബീർ. എ മകന 43
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നമര:A3 .14739/21 02-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കാരതികപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. മാധവൻ ആചാരി ആല

ം മടിൽ, െവടേവനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരതികപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷൻ ആചാരി, ആലം മടിൽ, െവടേവനി,

േബാധിപിച അേപക   കാരതികപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-02-2014  -ല  മരണെപടതായം  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതാബായി ഭാര് 75

2 ബിേജഷ യേശാധരൻ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ.ആർ മകന 75

2 ലീലാ വാസേദവൻ മകള 72

3 ലളിത.െക മകള 68

4 ആർ.വിശ്നാഥൻ മകന 67

5 രവീനൻ.ആർ മകന 65

6 ഉണികഷൻ ആചാരി മകന 62

7 ശീലത.െക മകള 57

8 സജാത.െക മകള 54
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3 14358/21 06-12-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   ആറാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനൻ പതമംഗലത്,

രാമേഞരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആറാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതിയമ, പതമംഗലത്, രാമേഞരി, േബാധിപിച അേപക

ആറാടപഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021  -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 14388/21 06-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാഗരൻ വാകയിൽ കിഴകതി

ൽ ,  െപരങാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബീനാബായീ,  വാകയിൽ കിഴകതിൽ ,  െപരങാല,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2015 -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 13180/21 06-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതിയമ ഭാര് 72

2 താര മകള 45

3 ദീപ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീനാബായി ഭാര് 65

2 ദീപാ പസൺ മകള 43

3 ദിവ്ാ സാഗർ . ബി മകള 41

4 ദിലീപ സാഗർ മകന 37
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  കാരതികപളി  താലകില   കായംകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ മലയിൽ

,പളികണക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമതി, മലയിൽ ,പളികണക്, േബാധിപിച അേപക

കായംകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021  -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 14357/21 06-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ആറാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ പതവലിൽ

,വലിയഴീകൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആറാടപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകമാരി, പതവലിൽ ,വലിയഴീകൽ , േബാധിപിച അേപക

ആറാടപഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2019  -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 14359/21 06-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിയമ ൈകതാത തറയിൽ

,  െപരങാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകള പീതാ ശിവദാസൻ, മശാേരത് , പലാരിമംഗലം, േബാധിപിച

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം മകൻ പകാശം ജീവിചിരപില.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി ഭാര് 73

2 പസനൻ മകന 58

3 ബിന മകള 55

4 സിന മകള 52

5 പേമാദ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരി ഭാര് 41

2 േഗാപിക .എസ. മകള 19
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3 14359/21 06-12-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ ൈകതാത

തറയിൽ ,െപരങാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള പീതാ ശിവദാസൻ, മശാേരത്, പലാരിമംഗലം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാര്യം മകൻ പകാശം 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 പീതാ ശിവദാസൻ മകള 55

2 ലത പകാശ മകെന ഭാര് 45

3 അശ്തി ലത പൗതി 22

4 അപർണ ലത പൗതി 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീതാ ശിവദാസൻ മകള 55

2 ലത പകാശ മകെന ഭാര് 45

3 അശ്തി ലത പൗതി 22

4 അപർണ ലത പൗതി 18
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