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Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C4  7243/21 26-11-2021
 
 കടനാട താലകില   തകഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി  േഗാപാലകഷൻ  കേരഴം  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകഴി വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ജഗദമ , കേരഴം , േബാധിപിച അേപക   തകഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2012 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 4  7026 / 21 15-12-2021
 
 കടനാട താലകില   കാവാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ത്ാഗരാജൻ  @  സതീശൻ  മംഗളം,

െചറകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാവാലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക , മംഗലം ,െചറകര , േബാധിപിച അേപക   കാവാലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-08-2021  -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  7458  / 21 10-12-2021
 
  കടനാട  താലകില   നീലംേപരര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  മറിയാമ  എഴപതിൽ  ചിറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജഗദമ ഭാര് 63

2 അരൺകമാർ ജി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 51

2 ആതിര മകള 28

3 ആദർശ മകന 24

28th December 2021Revenue Department18419
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നീലംേപരര  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  സിബി  േതാമസ ,  എഴപതിൽ  ചിറ  ,  ഈര ,  േബാധിപിച  അേപക

നീലംേപരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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  7453/ 21 15-12-2021
 
 കടനാട താലകില   തലവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ കരവിള  വേല്ഴത  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തലവടി

വിേലജില   പേരതയെട മകന വി െക എബഹാം , വേല്ഴത  നടവിേലമറി , േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

05-2018  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയിനമ മകള 63

2 കഞഞമ മകള 59

3 ലിസി േജാസഫ മകള 56

4 സിബി േതാമസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി െക  എബഹാം മകന 66

2 ആനി വർഗീസ മകള 62

3 ഫിലിപ് കരവിള മകന 60

4 മറിയം മാതയ േജാർജ മകള 58

5 േതാമസ കരവിള മകന 55
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