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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C4-2363/21 19-04-2021
 
 കടനാട താലകില   എടത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാരിയമ പി കടേകടത്ഊരക

രി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടത് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഷനനായര, കടേകടത്ഊരകരി, േബാധിപിച അേപക   എടത് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

09-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 കഷന നായര ഭരതാവ 83

2 ജയശീ മകള 50

3 രജികമാര മകന 48

4 രാജി സനകമാര മകള 45
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 4  6354 / 08-11-2021
 
 കടനാട താലകില   തലവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ  ജി  ഷാജി  എരമത  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലവടി വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് ലതാ ഷാജി , എരമത , േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

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. 

 
നമര:സി 4 6304 / 21 08-11-2021
 
 കടനാട താലകില   എടത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജപൻ നായർ  എ ഡി  ആനനമനിരം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി  പി , ആനനമനിരം , േബാധിപിച അേപക   എടത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില    ൈ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:സി 4  6236 / 21 02-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതാ ഷാജി ഭാര് 51

2 നിഷാദ  എസ മകന 31

3 ൈഷനിേമാൾ  ഇ  എസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 49

2 അഭിജിത  ആർ  നായർ മകന 19

3 അഭിരാമി ആർ  നായർ മകള 15

4 തങമ മാതാവ 88

17352 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



  കടനാട  താലകില   ചമകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  വി   മരളി   കളരികൽതറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചമകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആര്ാ മരളി , കളരികൽതറ   അമിചകരി , േബാധിപിച അേപക   ചമകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-03-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  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:സി 4 5363 / 21 05-11-2021
 
 കടനാട താലകില   കനമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിേഷാർകമാർ  െക െക  െകാചപറമിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കനമ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ േശാഭനാ കമലാസനൻ , െകാചപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   കനമ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതനായ കിേഷാർകമാർ  അവിവാഹിതനായിരന .പേരതെന പിതാവ കമലാസനൻ 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:സി 4  6417 / 21 08-11-2021
 
 കടനാട താലകില   തലവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികടൻ  വാഴകടതിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തലവടി

വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ  ജയമ , വാഴകടതിൽ , േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ  അവിവാഹിതനായിരന.  പേരതെന  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആഷാ മരളി ഭാര് 59

2 ആര്ാ മരളി മകള 36

3 ഗീഷ മരളി മകള 34

4 സര്ാ മരളി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭനാ കമലാസനൻ മാതാവ 58

21st December 2021Revenue Department17353
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയമ ഭാര് 53
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 4  8194 / 20 10-12-2021
 
  കടനാട താലകില   െനടമടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി  ചനേശഖരൻ  േതാടയാട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടമടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള അപർണ സി േമേനാൻ , േതാടയാട , േബാധിപിച അേപക   െനടമടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്യം  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:സി 4  6755 / 21 05-11-2021
 
 കടനാട താലകില   തകഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിേജാ േജകബ  നനാടമാലിൽ എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകഴി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സന്  ജിേജാ   , നനാടമാലിൽ  ,െചകിടികാട , േബാധിപിച അേപക   തകഴി വിേലജ

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

09-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:സി 4  7367/ 21 10-12-2021
 
 കടനാട താലകില   നീലംേപരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിന എം എൻ  വല്ാറ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീലംേപരര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അപർണ സി േമേനാൻ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സന്  ജിേജാ ഭാര് 49

2 ജിസ്  ടീസാ ജിേജാ മകള 25

3 േജകബ ജിേജാ മകന 22

4 ജാസിൻ മരിയാ ജിേജാ മകള 20
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വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശീനിവാസൻ , വല്ാറ , േബാധിപിച അേപക   നീലംേപരര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട പിതാവ മരണെപട ,മാതാവ ശാനമ ജീവിചിരിപണ്   ൈ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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീനിവാസൻ വി ജി ഭരതാവ 54

2 അഖിേലഷ വി എസ മകന 19

3 ജിേതഷ  വി എസ മകന 16
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 4  5026 / 21 06-12-2021
 
 കടനാട താലകില   രാമങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ വർഗീസ  ഒലിപകാട്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാമങരി വിേലജില   പേരതയെട മകന െജയിംസ വി വി, ഒലിപകാട് , േവഴപ , േബാധിപിച അേപക   രാമങരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

11-2017 -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:സി 4  7459 / 21 10-12-2021
 
 കടനാട താലകില   നീലംേപരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ  എഴപതിൽചിറ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീലംേപരര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസമ കമാരൻ , എഴപതിൽചിറ , േബാധിപിച അേപക   നീലംേപരര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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:സി 4  6499 / 21 15-12-2021
 
 കടനാട താലകില   എടത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ എസ  കിഴേകപറം  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജയിംസ  വി വി മകന 54

2 ബാബ വർഗീസ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസമ കമാരൻ ഭാര് 64

2 േലഖാ മകള 42

3 രജനി മകള 38

4 രജിത മകള 36
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 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടത് വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് രാജിേമാൾ  െക , കിഴേകപറം  പാണങരി , േബാധിപിച അേപക   എടത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   ൈ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:സി 4  7030 / 21 15-12-2021
 
 കടനാട താലകില   തകഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽസമ  ചരവടി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകഴി വിേലജില

പേരതയെട മകന ആനണി സി െജ , ചരവടി ചിറയകം , േബാധിപിച അേപക   തകഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജിേമാൾ ഭാര് 39

2 അപർണ രാജ മകള 17

3 അശ്നി രാജ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാഫിയാമ  മാതയ മകള 57

2 സിബിേമാൻ  സി  ജി മകന 56

3 സാബി േജാൺ മകന 54

4 സിജി േദവസ്ാ മകള 52

5 സിൽവി േജാൺ മകന 45

6 ആനണി  സി െജ മകന 43
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