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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
:സി 4   2292/2021 10-09-2021
 
 കടനാട താലകില   െനടമടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണിയമ  െതേകമറി മറിയിൽ സരള

ാ മനിരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമടി വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ കമാർ , െതേകമറി മറിയിൽ സരളാ മനിരം വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മരണമടഞ മകൻ ജയകമാറിെന ഭാര് മിനിെയന യമനയം

പേരതയായ അമിണിയമയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം 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 സകമാരി എസ െക മകള 57

2 സേരഷ കമാർ സി മകന 51

3 വി പജീഷ നായർ (മരണെപട മകൻ
േപംകമാറിെന മകൻ )

പൗതൻ 31

4 വി പവീൺ നായർ (മരണെപട മകൻ
േപംകമാറിെന മകൻ )

പൗതൻ 29

5 വിജയലകി (മരണെപട മകൻ
േപംകമാറിെനഭാര് )

മകെന ഭാര് 60

6 രാഹൽ ജി മരണെപട മകൾ േരണകയെട
മകൻ )

പൗതൻ 29

7 േഗാപിക േഗാപകമാർ (മരണെപട മകൾ
േരണകയെട മകൾ )

പൗതി 25

8 േഗാപകമാർ (മരണെപട മകൾ
േരണകയെട ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 61

9 പർണിമ ജയകമാർ മരണെപട മകൻ
ജയകമാറിെന മകൾ )

പൗതി 23

10 ഹരിശങർ െജ (മരണെപട മകൻ
ജയകമാറിെന മകൻ )

പൗതൻ 21
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
:സി 4  5037/ 2021 31-08-2021
 
 കടനാട താലകില   ൈകനകരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അകയ കമാർ എസ  െപാങ മറിയി

ൽ ,നാലപറചിറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈകനകരിവിേലജില   പേരതനെറ അചന സേരഷ കമാർ എസ , െപാങ മറിയിൽ ,നാലപറചിറ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ൈകനകരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവം  സേഹാദരൻ

അർജൻ,എസ  എനിവർ ജീവിചിരിപണ്    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

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 രജിലാേമാൾ െക ആർ അമ 38

19th October 2021Revenue Department8393
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
:സി 4 -4512/ 2021 10-08-2021
 
 കടനാട താലകില   െനടമടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ർ ടി കര്ാളേശരി  െതേക മറിയി

ൽ കര്ാളേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള െകാച റാണി േജാഷി , െതേക മറിയിൽ കര്ാളേശരി വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  ഇളയ  മകൾ  അന  േസവ്ർ

അവിവാഹിതയായിരിെക മരണെപടിടളതാണ .പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം 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 െകാച റാണി േജാഷി മകള 47
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