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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-13879/2021 23-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വാസവൻ,   എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപളി

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജഗദീഷ പസാദ വാസവൻ ,  പതപളി വടക്  െകാചമറിയിൽ േകാടയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2000 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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 വാസനി ഭാര് 85

2 തങം വാസവൻ മകള 53

3 കസരി വാസവൻ മകള 50

4 ജഗദീഷ പസാദ വാസവൻ മകന 46
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-12070/2021 02-09-2021
 
  കാരതികപളി താലകില   തകനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  െക കാർതിേകയൻ

പളിപാട് മറിയിൽ വടേകമഠം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തകനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഉഷാമ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2019 -ല മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശപകാരം  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: A3-12404/2021 07-10-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Asha Biju  Alakkottu House , Krishnapuram Village,

Karthikappally Taluk of Alappuzha District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before vividh in

respect of the legal  heirs of late Biju Bharathan  Alakkottu House  who expired on 01-04-2021 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 Biju Bharathan .

that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Father of the deceased is 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 ഉഷാമ ഭാര് 67

2 ഷാനി കാർതിേകയൻ മകള 48

3 ഷാല കാർതിേകയൻ മകന 43

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

1 Asha Biju Wife 52

2 Anirudh Biju Son 22

3 K Vimala Mother 84

09th November 2021Revenue Department11165
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Alappuzha District

 
Karthikappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3-11902/2021 11-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കായംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ േജാസഫ , ചിറകടവ

ം മറിയിൽ, താശിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികനതിനം മറ് വിവിധ

ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന േജകബ െജ ,

ചിറകടവം മറിയിൽ, താശിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കായംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവം മാതാപിതാകളം  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:എ 3 -12986/2021 11-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   ആറാടപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ എ,  മതകളം വടക

് മറിയിൽ, ഉദയാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് വിവിധ ആവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സജിത എസ , മതകളം വടക് മറിയിൽ,

ഉദയാലയം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആറാടപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം

ജീവിചിരിപില.  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 ബിജ  േജാസഫ മകന 57

2 േജകബ െജ മകന 53

3 മാതയ െജ മകന 52

4 ബീന േജാസഫ മകള 50

5 എബി േജാസഫ മകന 47

6 േബാബി േജാസഫ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത എസ മകള 43
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നമര:എ 3-13036/2021 11-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കഷപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയേദവൻ ഉണിതാൻ ആർ ,

പളികണക്  മറിയിൽ,  പവടിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  KSFE   എനിവിടങളിൽ

ഹാജരാകനതിനം  മറ്  വിവിധ  ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ബിന ജയേദവൻ , പളികണക് മറിയിൽ, പവടിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഷപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

12-2020  -ല മരണെപടതായം 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. 

 
നമര:എ 3-13514/2021 21-10-2021
 
 കാരതികപളി താലകില   കീരികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഇദീസ , കണമളിഭാഗ

ം  മറിയിൽ,  വളയിയകത്  നസീം  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എൽ  എ  -എൻ  എച്  -ൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര് ഫാതിമാബീവി , കണമളിഭാഗം മറിയിൽ, വളയിയകത് നസീം മൻസിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കീരികാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-04-1996  -ല  മരണെപടതായം  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 ബിനേമാൾ @ ബിന ജയേദവൻ ഭാര് 47

2 ജിത െജ ഉണിതാൻ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമാബീവി ഭാര് 69

2 നസീം എ മകന 50

3 നിസാർ ഇദീസ മകന 49

4 റമീഷാബീഗം മകള 46

5 നിജം ഇദീസ മകന 44

6 ഹിലാൽ െക ഇദീസ മകന 34
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