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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C4 7432/21 26-11-2021
 
 കടനാട താലകില   മടാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബി  വിജയൻ  കിടങിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഓമന വിജയൻ , കിടങിൽ , േബാധിപിച അേപക   മടാര 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 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 6667 / 21 08-11-2021
 
  കടനാട  താലകില   എടത്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി  ദിവാകരൻ  മണകതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടത് വിേലജില   പേരതയെട മകള പിയ എൻ  െക , മണകതിൽ , േബാധിപിച അേപക   എടത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2020 -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. 

 
നമര:സി 4  4150 / 21 02-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന വിജയൻ ഭാര് 56

2 ഗീത അജി മകള 38

3 നീത സേനാഷ മകള 33

4 നിധിൻ വിജയൻ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞ  റി എം മകള 40

2 പിയ എൻ െക മകള 39

3 മന ദിവാകരൻ മകന 35

14th December 2021Revenue Department16691
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 കടനാട താലകില   തലവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പഷരൻ  ചിറയിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലവടി വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് ഓമന പഷരൻ , ചിറയിൽ , േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -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 / 6685 / 21 29-10-2021
 
 കടനാട താലകില   പളിങന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന  സതീശൻ  കനിടചിറ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിങന്

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സതീശൻ , കനിടചിറ , േബാധിപിച അേപക   പളിങന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന പഷരൻ ഭാര് 60

2 സിതാ േദവി  പി മകള 38

3 സിതീഷ കമാർ  പി  സി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീശൻ ഭരതാവ 50

2 അശ്നി സതീശൻ മകള 20

3 ആദിത്ൻ എസ മകന 16
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C4-6450/21 22-11-2021
 
  കടനാട  താലകില   ൈകനകരിേനാരത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിേമാന  പി  റ

ി പതപറമിലകടമംഗലംൈകനകരി വടക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈകനകരിേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിനസി സജി, പതപറമില

കടമംഗലംൈകനകരി വടക്, േബാധിപിച അേപക   ൈകനകരിേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ

പിതാവ ജീവിചിരിപില.മാതാവായ ഏലിയാമ ഐസക ജീവിചിരിപളതാണ 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:C4-6126/21 22-11-2021
 
 കടനാട താലകില   ചമകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ഉണികഷന നായര ചിറടിതറ

അമിചകരിചമകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ചമകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള അനിതകമാരി  യ,  ചിറടിതറഅമിചകരിചമകളം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിനസി സജി ഭാര് 38

2 ആലബിന പി എസ മകന 15

3 അലകസ പി എസ മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാര യ മകന 53

2 അനിതകമാരി യ മകള 50

3 അനിലകമാരി മകള 43
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C4-7083/21 26-11-2021
 
 കടനാട താലകില   മടാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ വരഗീസ ചിറയിലപറമിലമടാര

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ േജാസഫ, ചിറയിലപറമിലമടാര, േബാധിപിച അേപക   മടാര വിേലജ

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

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരപില 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:C4-6353/21 08-11-2021
 
 കടനാട താലകില   കാവാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിതകമാര എം റി സേരാവരം വീടില

കാവാലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാവാലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാമണി െക, സേരാവരം വീടിലകാവാലം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരപില 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:C4 6103/21 29-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ േജാസഫ ഭാര് 78

2 ബിജി വരഗീസ മകള 49

3 ബിന േജാഷി മകള 46

4 ബിേജായി വരഗീസ മകന 44

5 ബിന വരഗീസ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാമണി ഭാര് 56

2 സംഗീത എസ കമാര മകള 23

3 സാരംഗീ എസ കമാര മകള 21
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  കടനാട  താലകില   തകഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മാധവൻകടി   സ്ാതി  ,തകഴി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തകഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി  റി  എസ , സ്ാതി ,തകഴി , േബാധിപിച അേപക   തകഴി വിേലജ ഓഫീസര

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

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:C4 6711/21 02-11-2021
 
 കടനാട താലകില   രാമങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ  വിജയൻ  െകാ റവാകൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാമങരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എ െക  ചനമതി , െകാറവാകൽ , േബാധിപിച അേപക   രാമങരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

01-2021  -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:സി4  6472 / 21 08-11-2021
 
 കടനാട താലകില   തലവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ നായർ  പതൻപറമ്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തലവടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജഗദമ  ജി  നായർ  , പതൻപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

05-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി  റി  എസ ഭാര് 59

2 ശീരാജ  എം മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ െക  ചനമതി ഭാര് 82

2 റീന െക സി മകള 52

3 റിൻസി  േവണ മകള 47
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നമര:സി 4  6461/ 21 08-11-2021
 
 കടനാട താലകില   മടാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിയമ  മപതിനാലിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാര വിേലജില

പേരതയെട മകന ബാബ െക , മപതിനാലിൽ , േബാധിപിച അേപക   മടാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2020 -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 ജഗദമ  ജി നായർ ഭാര് 68

2 േപേമാദ കമാർ മകന 44

3 പീതി േബാബി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമനകടൻ മകന 53

2 രാജൻ മകന 50

3 ഉഷ മകള 49

4 ബാബ െക മകന 47
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