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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C4 8640/21 04-01-2022
 
   കടനാട  താലകില    തലവടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പഭാകരൻ  വി  െക

േവലംപറമ്,ആനപമാൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തലവടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയകഷൻ പി  െക ,  േവലംപറമ്  ,

ആനപമാൽ , േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2016 -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 8472 / 21 05-01-2022
 
 കടനാട താലകില   തലവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ വരഗീസ  ആമയിൽ ,കരികഴി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തലവടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലാല മാതയ , ആമയിൽ ,കരികഴി , േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

09-2021  -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 7124/ 21 31-01-2022
 
 കടനാട താലകില   കനമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിയൻ  പതിനഞിൽ ചിറ കാവാലം വടക്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 65

2 പതിഭാ ലകി മകള 36

3 ജയകഷൻ പി െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലാല മാതയ ഭാര് 63

2 േജാർജി  ആമയിൽ മാതയ മകന 42

3 ജിന േമരി മാതയ മകള 41
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 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കനമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനൽകമാർ , പതിനഞിൽ ചിറ കാവാലം വടക് , േബാധിപിച അേപക   കനമ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-01-2012  -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 4 105/ 21 31-01-2022
 
 കടനാട താലകില   ചമകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷ പിള  കേരകാട  അമിചകരി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചമകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീലത എസ , കേരകാട  അമിചകരി , േബാധിപിച അേപക   ചമകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

10-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവയാനി ഭാര് 74

2 സജാത മകള 52

3 സഷമ മകള 50

4 സനൽകമാർ മകന 46

5 സന് ബിജ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീലത എസ ഭാര് 63

2 വീണ രാധാകഷൻ മകള 35

3 അഞലി രാധാകഷൻ മകള 32
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C4 7849/21 20-01-2022
 
 കടനാട താലകില   തലവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി നാരായണ ശർമ  കലകേശരി ഇലം

 െതേകമറി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തലവടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകൻ മേഹഷകമാർ ശർമ ,  കലകേശരി  ഇലം  െതേകമറി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2014 -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 8038 / 21 04-01-2022
 
 കടനാട താലകില   പളിങന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത്  റി  പതൻപരകൽചിറ പളിങന്

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളിങന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരിത , പതൻപരകൽചിറ പളിംകന , േബാധിപിച അേപക   പളിങന് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

11-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ പരേമശ്രശർമ മകന 70

2 അജിത ഭാസരൻ മകള 61

3 േശാഭ െക എൻ മകള 60

4 മേഹഷകമാർ ശർമ മകന 57

5 മേനാജകമാർ എൻ മകന 52

6 ലീനരേമശൻ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി മാതാവ 75

2 സരിത ഭാര് 33

3 അഭിേഷക  എസ മകന 13

4 വിേവക എസ മകന 12
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നമര:സി 4  8464/21  03-01-2022
 
 കടനാട താലകില   മടാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ  കണിയാംപറമ്  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് രകമിണി , കണിയാംപറമ്  മിതകരി , േബാധിപിച അേപക   മടാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഗമിണി ഭാര് 73

2 പസാദ മകന 53

3 സധർമ മകള 52

4 സജന മകള 50

5 പകാശൻ മകന 48
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