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Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
(1)

 
നമര:സി4-4236/2021  02-09-2021
 
    കടനാട  താലകില   കനമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരി  കടപൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമ വിേലജില   കടപൻ  കനമ വിേലജിൽ കണാടി മറിയിൽ

വാലടിപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   കനമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:സി4-5226/2021     06-09-2021
 
    കടനാട  താലകില    എടത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വി  ജി  ശശി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടത് വിേലജില   അമിളി എസ  എടത് വിേലജിൽ ഊരകരി

മറിയിൽ കറകചിറ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   എടത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടപൻ ഭരതാവ 70

2 ലത മകള 45

3 രതീശൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി ശശി ഭാര് 66

2 ആഷലി പകാശ മകള 44

3 അമിളി എസ മകള 41

4 അശ്തി ശശി മകള 38

5 അരൺ കമാർ എസ മകന 36
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

 
നമര:സി 4-5187/2021 02-09-2021
 
    കടനാട  താലകില   കനമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാൻസി  ഫിലിപ്   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനമ വിേലജില   ഫിലിപ് ആൻ്റണി  കനമ വിേലജിൽ കണാടി

പടിഞാറ മറിയിൽ െകാചപറമിൽ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   കനമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(4)

 
നമര:സി 4-5338/2021   02-09-2021
 
    കടനാട താലകില   െനടമടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എ സകറിയ   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമടി വിേലജില   ഏലിയാമ സറിയ  െനടമടി വിേലജിൽ

െതേക മറിയിൽ േചേലകാട് ഗാർഡൻസ , േബാധിപിച അേപക   െനടമടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(5)

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിലിേപാസ ആൻ്റണി ഭരതാവ 55

2 നീത ഫിലിപ് മകള 27

3 നിഖിൽ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ സകറിയ ഭാര് 79

2 ലീന േജാസഫ മകള 55

3 ഷീന േജാസഫ മകള 53

4 സനിൽ സറിയ മകന 50

5 സജി േചേലകാട് സറിയ മകന 42
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നമര:സി4-4834/2021     31-08-2021
 
   കടനാട താലകില   പളിങന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ പി മാളിേയകൽ   എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിങന് വിേലജില   എലിസബത് േതാമസ  പളിങന്

വിേലജിൽ പളിങന് മറിയിൽ മാളിേയകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളിങന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് േതാമസ ഭാര് 68

2 പതീഷ േതാമസ മകന 45

3 െറയാൻ േതാമസ (േരഖ) മകള 42

4 േജകബ് റി മാളിേയകൽ മകന 38

5 എബി റി  മാളിേയകൽ മകന 30
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