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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 4 -5171/ 2021 25-10-2021
 
 കടനാട താലകില   രാമങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അേപകകെൻറ മകൻ  തഷാർ േജാസഫ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാമങരി വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ  േജാസഫ കടി എബഹാം , മാമഴകരി മറിയിൽ േമാഴികാട (രാജസദനം) വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   രാമങരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില. 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:സി 4 -6471/ 2021 29-10-2021
 
  കടനാട  താലകില    െനടമടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  അേപകകെൻറ  ഭാര്   ഗിരിജ

േവണേഗാപാൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േവണേഗാപാൽ വി , െതേക മറിയിൽ അറയൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മകൾ കഷപിയ ൈമനറം  പിതാവിെൻറ

സംരകണയിലമാണ. പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപിലാതതം മാതാവ തങമ ജീവിചിരിപളതമാണ. 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 േജാസഫ കടി എബഹാം പിതാവ 58

2 േജാസഫ മിേകാൾ െജയിംസ ഭാര് 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാൽ വി ഭരതാവ 53

2 കഷപിയ േവണേഗാപാൽ മകള 16
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി4-6494/2021 29-10-2021
 
  കടനാട  താലകില   തകഴി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  െക  ആർ  രാധാകഷൻ  നായർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തകഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിതമ  എം െക , കനമ മറിയിൽ കഷപാദം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തകഴി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-06-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ 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 ലളിതമ  എം െക ഭാര് 53

2 ശ്ാമള എൻ മാതാവ 80

3 രാഖി ആർ നായർ മകള 27

4 കഷനണി ആർ നായർ മകന 23
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി4-4045/2021 27-07-2021
 
 കടനാട താലകില   കാവാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ േജാസഫ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാവാലം വിേലജില

കാവാലം മറിയിൽ അമരികാട വീടിൽ   പേരതനെറ ഭാര് ലീമാ ഫാൻസിസ േബാധിപിച അേപക   കാവാലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-06-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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:സി4-6593/2021 25-10-2021
 
 കടനാട താലകില  െവളിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷനാചാരി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയനാട

വിേലജില  കിടങറ മറിയിൽ തയിൽ കിഴേകതിൽ വീടിൽ  ശാനമാൾ  േബാധിപിച അേപക   െവളിയനാട വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  26-12-

2019-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  ഒര  മകളായ  ശീേദവിയം  മരണമടഞിടളതാണ.  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: സി4-5170/2021 25-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീമ ഫാൻസിസ ഭാര് 47

2 അലൻ ഫാൻസിസ മകന 22

3 അന എൽസാ ഫാൻസിസ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമാൾ ജി ഭാര് 72

2 ഇനിരേദവി മകള 56

3 സരിഗ (മരണെപട മകൾ ശീേദവിയെട മകൾ) പൗതി 23

4 സര്േദവ (മരണെപട മകൾ ശീേദവിയെട മകൻ) പൗതൻ 19
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 കടനാട താലകില   രാമങരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന േജാസഫ കടി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി രാമങരി വിേലജില

പേരതയെട ഭരതാവ േജാസഫ കടി എബഹാം മാമഴകരി മറിയിൽ േമാഴികാട (രാജ സദനം) വീടിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-06-2015-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മകൻ തഷാർ േജാസഫം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപിലാതതാണ. 

 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 േജാസഫ കടിഎബഹാം ഭരതാവ 58

2 തിശാല േജാസഫ കടി (അവിവാഹിത) മകള 31

3 േജാസഫ മിേകാൾ െജയിംസ (മരണെപട മകൻ തഷാർ
േജാസഫ ഭാര്)

മകെന ഭാര് 27

07th December 2021Revenue Department15493
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