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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 4 -5553/ 22021 28-09-2021
 
 കടനാട താലകില   കാവാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി വി രാമകഷകറപ് ,മാതാവ െക ജി

അംബജാകിയമ  ചകചംപാക മറിയിൽ വനാവനം വീടിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാവാലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷണൻ ,

ചകചംപാക മറിയിൽ വനാവനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാവാലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2007 -ലം ടിയാൾ  2 -11 --2018\-

ലം  മരണെപടതായം  പേരതരെട   നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതരെട  മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപില  .ഒര  മകൻ  രാധാകഷണൻ  18  -9-2016  -ൽ

മരണമടഞിടളതാണ . 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 -6176 / 2021 01-10-2021
 
 കടനാട താലകില   ചമകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിഗറി േജാസഫ   , അനമ ഗിഗറി

അമിചകരി മറിയിൽ േമടയിൽ വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചമകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജി എം ജി ,  അമിചകരി മറിയിൽ

േമടയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ചമകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2005 -ലം ടിയാൾ  24 -2 2017 -ലം മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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 ഉണികഷൻ മകന 71

2 രാധാമണി മകള 69

3 അംബികാേദവി മകള 65

4 വിജയകമാർ മകന 63

5 ഇനിരാേദവി
പേരതനായ മകൻ െക ആർ രാധാകഷണെന

ഭാര് 61

6 ജഗദീഷ ചനൻ വി ആർ
പേരതനായ മകൻ െക ആർ രാധാകഷണെന

മകന 36

7 ഹരിശങർ വി ആർ
പേരതനായ മകൻ െക ആർ രാധാകഷണെന

മകന 33
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നമര:സി 4 -5501 / 2021 29-09-2021
 
 കടനാട താലകില   ൈകനകരിേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക സഹേദവൻ  ആ

ർ േബാക്  മറിയിൽ മണടി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈകനകരിേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമലമ , ആർ േബാക്

മറിയിൽ മണടി വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ൈകനകരിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

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 േജാസഫ ഗിഗറി മകന 75

2 മാതയ ഗിഗറി മകന 70

3 േതാമസ ഗിഗറി മകന 67

4 േജാൺ എം ജി മകന 65

5 ഏലിയാമ ഗിഗറി മകള 60

6 എം ജി െസബാസ്ൻ മകന 58

7 സജി എം ജി മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലമ ഭാര് 74

2 സലിംകമാർ മകന 49

3 സതി മകള 47

4 സതീശൻ മകന 45

5 സതീപ മകന 43

6 സജയൻ മകന 41

7 സേനാഷ മകന 39

8 സന്ാ മകള 37
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി4-6268/2021 06-10-2021
 
 കടനാട താലകില   കനമ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സദർശൻപിള  കാവാലം വടക

് മറിയിൽ തരതികാട (ഭാസരീയം) വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ശശികമാർ  േബാധിപിച അേപക   കനമ വിേലജ

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

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  ഭാര്,  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:സി4-4276/2021 05-10-2021
 
 കടനാട താലകില   െനടമടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണിേദവി, െചലപൻപിള  നടഭാഗ

ം  മറിയിൽ  െകാചകളം  വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമടി വിേലജില   പേരതയെട മകന െക സി ശശിധരൻ നായർ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില മാതാവ  തങമണിേദവി     04-05-2018-ലം പിതാവ െചലപൻപിള 4-5-1964 - ലം  മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട ഒര

മകൾ പതിനി പി െക 29-7-2018-ൽ മരണെപട. പതിനിയെട ഭർതാവം മരണെപടിടളതാണ. 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:സി4-5003/2021 05-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികമാർ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി പി െക മകള 68

2 െക സി ശശിധരൻ മകന 63

3 ലളിത പി െക മകള 58

4 രാധിക ആർ   (മരണെപട മകൾ പതിനിയെട മകൾ) പൗതി 29

5 േഗാപിക ആർ  (മരണെപട മകൾ പതിനിയെട മകൾ) പൗതി 21
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  കടനാട താലകില   െനടമടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  N T  േജാസഫ  എനം േതാമമാ

േജാസഫ എനം അറിയെപടന േജാസഫ േതാമസ  ൈനനാപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന

േജാർജ് േജാസഫ , നടഭാഗം മറിയിൽ ൈനനാപറമ് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടമടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2005 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. പേരതെൻറ ഒര മകനായ േതാമസ N  േജാസഫ 18-11-2001 -ൽ

അവിവാഹിതനായിരിെക മരണെപട േപായിടളതാണ.    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 െതേരസാ േതാമസ േജാൺ മകള 80

2 േജാർജ് േജാസഫ മകന 71

3 തങം സീഫൻ മകള 67

4 ലിസമ ചാേകാ മകള 65

5 േജാസകടി േജാസഫ മകന 63
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി4-5534/2021 29-09-2021
 
 കടനാട താലകില   പളിങന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാളി െജയിംസ  മാടയേശരി  പളിങന്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ജിഷാ േറാസ െജയിംസ ,  ൈപനാടത് വീട അങമാലി  (S) എറണാകളം ,  േബാധിപിച അേപക

പളിങന്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷാ േറാസ െജയിംസ മകള 38
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 4 -1629/ 2021 02-03-2021
 
  കടനാട താലകില   െവളിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ  കമരങരി  മറിയിൽ

കരിമപതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളിയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഭാസകരൻ , കമരങരി മറിയിൽ കരിമപതിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-1989 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 -6099 / 2021 08-10-2021
 
 കടനാട താലകില   തകഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബരാജ ആർ മറിയിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകഴി വിേലജില

പേരതനെറ അചന രാജപൻ , തകഴി മറിയിൽ േഗാകലം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തകഴി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതന പിതാവം മന് സേഹാദരങളമണ് . 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:സി4-6193 / 2021 08-10-2021
 
  കടനാട താലകില   തലവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേമാദ കമാർ ജി    എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി മകള 76

2 ഭാസകരൻ മകന 78

3 ശിവൻ മകന 70

4 വിഷ മകന 70

5 ലതാേസാമനാഥൻ മകള 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ അമ 73
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അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലവടി വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് രജനി , ആനപമാൽ (S )മറിയിൽ േകാണതചിറ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

06-2021  -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:സി4-3251/ 2021 06-10-2021
 
  കടനാട താലകില   തലവടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപൻ ആചാരി     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലവടി വിേലജില

 പേരതനെറ മകള ടി െക ലളിത , തലവടി മറിയിൽ തടാംപറമ് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-1974 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ഭാര് എ എൻ ലകികടിയം 7 മകളിൽ ആറമകളം മരണ,അടഞിടളതാണ .ഇതിൽ സാവിതി ,രാമചനൻ

എനിവർ അവിവാഹിതരായം ടി െക മരളീധരൻ ,ടി െക രാേജനൻ ,ടി െക ശാരദ വിവാഹിതരായം മരണമടഞിടളതാണ .

 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 രജനി ഭാര് 40

2 ഗൗരി എസ കമാർ മകള 13

3 േദവനാരായണൻ മകന 7

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക ലളിത മകള 60

2 മഞ         മരണെപട മകൾ ശാരദയെട മകള 43

3 േമഘ എസ രവി മരണെപട മകൾ ശാരദയെട മകള 35

4 ഷീബ         മരണെപട മകൻ രഘവിൻറ മകന 51

5 വിഷ       മരണെപട മകൻ രഘവിൻറ മകന 28

6 രാജമ       മരണെപട മകൻ മരളീധരെൻറ ഭാര് 53

7 അരവിന്     മരണെപട മകൻ മരളീധരെൻറ മകന 25

8 ആദർശ      മരണെപട മകൻ മരളീധരെൻറ മകന 21

9 രപകല രാജൻ മരണെപട മകൻ രാേജനെൻറ ഭാര് 48

10 േദവിക ആർ    മരണെപട മകൻ രാേജനെൻറ മകള 17

11 നീരജ        മരണെപട മകൻ രാേജനെൻറ മകള 13
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