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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-13123/2021 12-10-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില െപരിങാല മറിയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി

ശിവരാമപിള   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി റി ,  രമാ മനിരം വീടിൽ േബാധിപിച അേപക

കായംകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 രമാേദവി റി ഭാര് 73

2 ആശ ആർ മകള 51

3 അമിളി ആർ എസ മകള 45
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3 -11227/ 2021 13-08-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ് അയർ  എസ

െപാതപളി  വടകം മറിയിൽ പഷ നിവാസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പഷല പി ,

െപാതപളി  വടകം മറിയിൽ പഷ നിവാസിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കമാരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -ല

മരണെപടതായംഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം   പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില ആകയാൽ ടിയിൽ പേരതനായ

സബഹണ് അയർ എസ -  െൻറ നിയമാനസത അവകാശികൾ േമൽ പറഞ 3 േപർ മാതമാണ .  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. 

 
:എ 3 -11613/ 2021 06-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസകടി  താമലാകൽ

വടക് മറിയിൽ േകാേടപടികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ (എൻ എ ച് )-ൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന

േജാസഫ േതാമസ , താമലാകൽ വടക് മറിയിൽ േകാേടപടികൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കമാരപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

05-2021 -ല മരണെപടതായം ഇൻഡ്ൻ പിനടർചാവകാശ നിയമ പകാരം  പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  ജീവിചിരിപില

ആകയാൽടിയിൽ പേരതനായ േതാമസകടിയെട നിയമാനസത അവകാശികൾ 4 േപർ മാതമാണ.   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 പഷല പി ഭാര് 70

2 ശങർ എസ മകന 50

3 ജനാർദനൻ എസ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയിംസ േതാമസ മകന 52

2 േജാസഫ േതാമസ മകന 50

3 െഡയസി േജകബ മകള 50
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:എ 3 -12256/ 2021 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷകമാർ എൻ  പിലാപ

ഴ  മറിയിൽ  താമരയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ ആനകല്ങളം  ആശിത  നിയമനവം

ലഭികനതിനം മറ്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഹരിപാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകല സേനാഷ , പിലാപഴ മറിയിൽ താമരയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഹരിപാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  ഹിന  പിനടർചാവകാശ  നിയമ  പകാരം   പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില .

ആകയാൽ ടിയിൽ പേരതനായ സേനാഷകമാർ എൻ -െൻറ നിയമാനസത അവകാശികൾ 4  േപർ മാതമാണ. 

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. 

 
:എ 3 -11212/ 2021 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   െചറതന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമ ജി @ െപാനമപിള

 കരവാറ ഇടവന പതൻപരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറതന വിേലജില   പേരതയെട മകള പസന പി  ,  ടി  െതക്  മറിയിൽ

ശങരമംഗലം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറതന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021 -ല മരണെപടതായം  ഹിന പിനടർചാവകാശ

നിയമപകാരം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില .ആകയാൽ ടിയിൽ പേരതയായ െപാനമ ജി  @ െപാനമപിള -

യെട  നിയമാനസത അവകാശികൾ  േമൽപറഞ 2  േപർ  മാതമാണ.    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. 

 
:എ 3 -11764/ 2021 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷാംഗദൻ സി പി  പയാർ

4 െനബ േതാമസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല സേനാഷ ഭാര് 39

2 സര് എസ നായർ മകന 17

3 ആദിത്ൻ എസ നായർ മകന 8

4 സരസ്തിയമ അമ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന പി മകള 46

2 പസാദ ഡി മകന 44
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േനാർത് മറിയിൽ മധരംേചരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള മിനി സജീവ , പയാർ േനാർത് മറിയിൽ

മധരംേചരിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -ല മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ

നിയമപകാരം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  ജീവിചിരിപില.  ആകയാൽ ടിയിൽ  പഷാംഗദൻ സി  പി  -യെട  നിയമാനസത

അവകാശികൾ േമൽപറഞ 2 േപർ മാതമാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 മിനി സജീവ മകള 56

2 മായ പി മകള 51
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3-11614/2021 23-09-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില താമലാകൽ മറിയിൽ    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

സജീവൻപിള  എസ     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ എൻ എച് -ൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി സമിത

എസ , പതൻ പറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കമാരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില .ഭാര് പനർ വിവാഹിതയാണ   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 അർജൻ പി എസ മകന 10
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3 -12321/ 2021 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പളിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസമ െക  വടേകകര കിഴക

് മറിയിൽ കലാർവിളയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ കടിശിക ൈകപറനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജി േതാമസ ,

വടേകകര കിഴക് മറിയിൽ കലാർവിളയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2020  -ല

മരണെപടതായം ഇന്ൻ പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം  ജീവിചിരിപില.ആകയാൽ ടിയിൽ

പേരതയായ േറാസമ െക -യെട നിയമാനസത അവകാശികൾ േമൽപറഞ  3  േപർ മാതമാണ .  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. 

 
:എ 3 -11832/ 2021 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പളിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ ആർ  നീണർ മറിയി

ൽ വഞിയിൽ ലകം (മിഥൻ ഭവൻ ) വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത , നീണർ മറിയിൽ വഞിയിൽ ലകം

(മിഥൻ ഭവൻ ) വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -ല മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ

നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  ആകയാൽ ടിയിൽ പേരതനായ േമാഹനൻ ആർ -െൻറ  നിയമാനസത

അവകാശികൾ േമൽപറഞ 3  േപർ മാതമാണ.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 ൈഷല ബിജി മകള 54

2 ഷീല േതാമസ മകള 50

3 ഷാജി േതാമസ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ഭാര് 60

2 മഞേലഖ എം മകള 39

3 മജിതാേലഖ എം മകള 37
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:എ 3 -11001/ 2021 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയാൻ െകാചകടി  ഏവർ

െതക് മറിയിൽ നാടാലയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ -എൻ എച് -ൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതിയർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള

കഞേമാൾ ,  ഏവർ െതക്  മറിയിൽ നാടാലയൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   പതിയർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2009 -ല

മരണെപടതായംഇന്ൻ പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  ജീവിചിരിപില.  ആകയാൽ ടിയിൽ

പേരതനായ െചറിയാൻ െകാചകടിയെട നിയമാനസത അവകാശികൾ  12  േപർ മാതമാണ.  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:എ 3 -11833/ 2021 23-09-2021
 
  കാരതികപളി  താലകില    കഷപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    എസ  അയപദാസ

കനതാലംമട മറിയിൽ വിപഞിക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഷപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഭിലാഷദാസ എ എം , കനതാലംമട

മറിയിൽ വിപഞിക വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഷപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -ല മരണെപടതായംഹിന പിനടർചാവകാശ

നിയമപകാരം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  ആകയാൽ ടിയിൽ പേരതനായ എസ അയപദാസിെൻറ നിയമാനസത

അവകാശികൾ േമൽപറഞ 3 േപർ മാതമാണ.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി ശാമവൽ മകള 67

2 േജായമ ഐസക മകള 59

3 കഞേമാൾ മകള 53

4 ലിസി വർഗഗീസ  മരണെപട മകൻ
െചറിയാൻവർഗഗീസിെൻറ

ഭാര് 63

5 ലിജ െക വർഗഗീസ      "         " മകന 34

6 ജലി െക വർഗഗീസ       "         " മകള 32

7 െറനി വി കര്ൻ  മരണെപട മകൻ
എബഹാമിെൻറ

ഭാര് 54

8 ബിനിത എബഹാം        "          " മകള 23

9 റിനിത എബഹാം          "           " മകള 14

10 എലിസബത് േജാൺ മരണെപട മകൻ
േമാനികടെൻറ         കട കട

ഭാര് 50

11 നിധിൻ െക േമാനി         "          " മകന 20

12 നിമിഷ െക േമാനി         "           " മകള 18
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3 -12067/ 2021 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കമാരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ ഈപൻ  എരികാവ

് മറിയിൽ ഉേപരിൽ െചറവപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ -എൻ എച് -ൽ ഹാജരാകനതിനം

മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമാരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

െജസി മാതയ , എരികാവ മറിയിൽ ഉേപരിൽ െചറവപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കമാരപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-1999 -ല

മരണെപടതായം ഇന്ൻ പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില .ആകയാൽ ടിയിൽ പേരതനായ മാതയ

ഈപെൻറ  നിയമാനസത അവകാശികൾ േമൽപറഞ 2 േപർ മാതമാണ.  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 ആർ മീനാകി ഭാര് 66

2 അഭിലാഷദാസ എ എം മകന 40

3 ആഷാദാസ എ എം മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി മാതയ ഭാര് 63

2 ജിബ ഈപൻ മാതയ മകന 39
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NOTICE

 
:എ 3 -12065/ 2021 23-09-2021
 
  കാരതികപളി  താലകില  പതിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ തമാൻ

പതിയർകാല  മറിയിൽ  ഏനാകളങര പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പതിയർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതലാതമാൻ ,

പതിയർകാല മറിയിൽ ഏനാകളങര പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021  -ല

മരണെപടതായംഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. ആകയാൽ ടിയിൽ പേരതനായ

നാരായണൻ തമാൻ -െൻറ നിയമാനസത അവകാശികൾ േമൽപറഞ 3 േപർ മാതമാണ. 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. 

 
:എ 3 -11985/ 2021 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   വീയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല റി  കാരിചാൽ മറിയിൽ

നേടതറയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇൻഷറൻസ െകയിം,സർവീസ ആനകല്ങൾ എനിവ

ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വീയപരം വിേലജില

പേരതയെട ഭരതാവ സനരൻ ജി , കാരിചാൽ മറിയിൽ നേടതറയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വീയപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

04-2021 -ല മരണെപടതായംഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപില .പിതാവ ജീവിചിരിപണ്.  ആകയാൽ

ടിയിൽ പേരതയായ സശീല റി  -യെട നിയമാനസത അവകാശികൾ േമൽപറഞ 3 േപർ മാതമാണ.  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 വതലാ തമാൻ ഭാര് 66

2 രജനി പി വി മകള 43

3 രഞിത്േമാൻ റി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനരൻ ജി ഭരതാവ 55

2 അഖിൽ എസ മകന 24

3 അഭിജിത് എൻ എസ മകന 22
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1834/ 2021/ െക .ഡിസ . 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായി സകറിയ േചരാവള

ി മറിയിൽ സതതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം  എ സി റി ആനകല്ം ലഭികനതിനം മറ് വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കായംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ജയിംസ േജായി  ,  േചരാവളി മറിയിൽ സതതിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കായംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2020 -ല

മരണെപടതായം ഇന്ൻ പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. ആകയാൽ ടിയിൽ പേരതനായ

േജായി  സകറിയ-യെട നിയമാനസത അവകാശികൾ േമൽപറഞ 5 േപർ മാതമാണ.   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. 

 
:എ 3 -

11986/ 2021/ െക ഡിസ . 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസേഥർ വർഗഗീസ  ടി മറിയി

ൽ മംഗലത് േറാബിന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സേഹാദരന െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന

റവ.ബിേനായ എം തര്ൻ , ടി മറിയിൽ മംഗലത് േറാബിന വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതപളി വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം ഇന്ൻ പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില.  ആകയാൽ ടിയിൽ

പേരതയായ എസേഥർ വർഗഗീസ -െൻറ നിയമാനസത അവകാശികൾ േമൽപറഞ 3 േപര  മാതമാണ . അതനസരിച

് 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 െപാനമ േജായി ഭാര് 74

2 ൈഷനി ബിേനായി മകള 52

3 ഷീന മകള 46

4 ഷീമ േറായി മകള 43

5 ജയിംസ േജായി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറായ എം തര്ൻ മകന 49

2 റവ .ബിേനായ എം തര്ൻ മകന 49

3 ബീന രാജൻ മകള 47
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12072/ 2021/ െക ഡിസ . 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ഹരിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാശാമ െചറിയാൻ  പിലാപ

ഴ  മറിയിൽ പശാന്  വില  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഹരിപാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സാമവൽ ബാബ , പിലാപഴ മറിയിൽ

പശാന് വില വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഹരിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -ല മരണെപടതായം ഇന്ൻ പിനടർചാവകാശ

നിയമപകാരം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.ആകയാൽ ടിയിൽ പേരതയായ േശാശാമ െചറിയാൻ -െൻറ നിയമാനസത

അവകാശികൾ േമൽപറഞ 2 േപർ മാതമാണ.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 സാമവൽ ബാബ ഭരതാവ 71

2 പശാന് സാം ബാബ മകന 36
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE
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12069/ 2021/ െക ഡിഡ . 23-09-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക അമിണികടി  പളികണക

്  മറിയിൽ  ചനകാനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള താരാ ചനൻ , കനതർ താലകിൽ ശരനാട െതക് വിേലജിൽ

പതാരം മറിയിൽ ചതയം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഷപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021  -ല മരണെപടതായംഹിന

പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം മകനം ജീവിചിരിപില. ആകയാൽ ടിയിൽ പേരതയായ െക

അമിണികടി  -യെട  നിയമാനസത അവകാശികൾ 4  േപർ  മാതമാണ.    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. 

 
No: A3-12073/2021 23-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Geetha K Pillai Peroor House Tulamparambu North ,

Harippad Village, Karthikappally Taluk of Alappuzha District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before various purposes in respect of the legal  heirs of late K Karunakaran Pillai Peroor House Tulamparambu North  who

expired on 21-03-1998 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late K Karunakaran Pillai as per Hindu Succession Act. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . Parents and wife of the deceased are not alive. Hence, it is proposed to

issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if

any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Karthikappally

within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those

sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താരാചനൻ മകള 48

2 സൗമ് എസ പേരതനായ മകൻ
വിനയചനെൻറ

ഭാര് 38

3 ഹീര   പേരതനായ മകൻ വിനയചനെൻറമകള 12

4 ഹിത   പേരതനായ മകൻ
വിനയചനെൻറ

മകള 9
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Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Geetha K Pillai Wife 66

2 Vidya K Pillai @ Vidya Bijosh Mohan Daughter 40

3 Vinod K Pillai Son 37
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