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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-17294/2021 07-12-2021
 
  കാടാകട  താലകില മലയിൻകീഴ  വിേലജില മേചൽ പി  ഒ  മേചൽ ആേടാടേകാണം േമകംകര പതൻവീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മകളിൽ

േരഖെപടതിയിരന വിലാസതിെല താമസകാരിയായ മായാകമാരി എൽ  േബാധിപിച അേപക  മലയിൻകീഴ വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-02-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില.   ൈമനരമാർ  കമനമര  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 മായാകമാരി എൽ ഭാര് 43

2 ശബരി എം എം മകന 15

3 ശാരി എം എം മകള 13
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3-12633/2021 03-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനീഫാബീവി,  മേചൽ പി ഒ, മേച

ൽ മഹബത് മഹലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ അബബകർ കഞ്, മേചൽ പി ഒ, മേചൽ മഹബത് മഹലിൽ േബാധിപിച

അേപക   മലയിൻകീഴ, കളതമൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-05-2020  -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:എ 3-12796/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      െക രാമചനൻ നായർ, വിജയമ

മ റി,  പാപനംേകാട പി ഒ, വിേവകാനന നഗർ, വി ആർ എ-3, ഒര പറതിൽ വീടിൽ  എനിവരെട    അവകാശികൾക്

പേരതരെട േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതരെട  മകള ഗീത വി ആർ, അഖില നിവാസ, വിളയിൽ വീട, നരവാമട പി ഒ

േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ, േനമം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  12-05-2021, 16-05-2021  എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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:എ 3-16828/2021 29-11-2021
 
  കാടാകട   താലകില    വിളപില  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അേജഷകമാർ  എൽ  െക,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ കഞ് ഭരതാവ 69

2 ഷമീർ അബബകർ കഞ് മകന 37

3 ഷംന എസ അബബകർ കഞ് മകള 35

4 ഷഫീക് മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത വി ആർ മകള 48
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പളിയറേകാണം പി  ഒ,  രാേമശ്രം  െലയിൻ,  അഭിരാമതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ

ലഭികാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകം ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

    പേരതനെറ ഭാര് ലത, പളിയറേകാണം പി ഒ, രാേമശ്രം െലയിൻ, അഭിരാമതിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിളപില

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില.   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര

 1-നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:എ 3-16628/2021 06-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്േനശൻ,  െപരകാവ പി ഒ,

െപാറയിൽ  സാംേജാസ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഷീല

ഇ േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-05-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 49

2 അഭിറാം നായർ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഇ ഭാര് 53

2 സാംേജാസ എസ മകന 34

3 സാംേജാർജ് എസ മകന 33

14th December 2021Revenue Department16599
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/16555/21 22-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വികമൻ പിള എസ  എസ  വി നിവാസ

്  കാേരാട  മറി  മളയറ  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മറ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ മകന രജി  വി, എസ  വി നിവാസ കാേരാട മറി

മളയറ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   വിളപില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2015 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/16325/21 22-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ലളിതകമാരി ലളി നിവാസ

െപരകാവ  ,  െപരകാവ  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ടഷറി   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക കഷൻ നായർ, ലളി നിവാസ

െപരകാവ , െപരകാവ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:A3/16498/21 22-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാൻസ േജാഷി ബി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന അമ ഭാര് 67

2 സജി വി മകന 45

3 രജി  വി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക കഷൻ നായർ ഭരതാവ 76

2 കഷകമാരി െക എൽ മകള 42

3 കഷപിയ െക എൽ മകള 37
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വടേകതടത വീട ,ഒറേശഖരമംഗലം പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഡി ഐ സി ഓഫീസ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഹാൻസ

േജാഷി എസ , വടേകതടത വീട ,ഒറേശഖരമംഗലം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാവ 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:A3/16472/21 22-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െക െക കരണാകരൻ നായ

ർ കഷണ മംഗലം വിളവർകൽ െപരകാവ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് െപൻഷൻ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയകമാരി പി ,

കഷണ മംഗലം വിളവർകൽ െപരകാവ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാവ 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:A3/16378/21 22-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി  എളവിള േകാളനി കിള

ി െകാേലാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളതമൽ വിേലജില   പേരതയെട മകള കമാരി, എളവിള േകാളനി കിളി െകാേലാട പി ഓ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക റി ഭാര് 64

2 സഹാൻസ േജാഷി എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി പി ഭാര് 69

2  ബിന വി െക മകള 48

3 സിന വി െക മകള 47

4 സന് വി െക മകള 44
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/16304/21 22-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടരാജൻ സി  ജി   നനനം

അരവാേകാട ഊരടമലം പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാരി എൽ , നനനം അരവാേകാട

ഊരടമലം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ

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:A3/15984/21 24-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബ എ  അനന ഭവൻ തങാംപാ

റ കാടാകട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   സർകാർ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളതമൽ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ െക സരസ്തി, അനന ഭവൻ തങാംപാറ കാടാകട പി

ഓ , േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-04-2020  -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. 

 
നമര:A3/16202/21 22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി മകള 47

2 ബീന മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി എൽ ഭാര് 66

2 പദീപ എൻ െക മകന 43

3 പവീൺ എൻ െക മകന 42

4 പശാന് എൻ െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സരസ്തി മാതാവ 78
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 കാടാകട  താലകില   വീരണകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ ൈടറസ  , രതഭായി േജ്ാതിസ

്  ഭവൻ ,  മാമളി  പവചൽ പി  ഓ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വീരണകാവ വിേലജില   പേരതരെട മകന െസബാസ്ൻ റി, േജ്ാതിസ ഭവൻ ,

മാമളി പവചൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക  ഉഴമലയൽ  ആര്നാട വീരണകാവ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാനകാർ യഥാകമം  16-05-2018  ,

3/10/2021  തീയതികളില  മരണെപടതായം  പേരതരെട  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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/16663/21 26-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ രാമചനൻ നായർ കാർതി

ക െകാലംേകാണം േപയാട  പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വിളപില  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഉഷ  ബി  എസ  ,  കാർതിക

െകാലംേകാണം േപയാട  പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   വിളപില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ

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:A3/15989/21 26-11-2021
 
  കാടാകട   താലകില    മാറനൂർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വസനകമാരി    മണി

ഭവൻ  െതേകകര വീട , കീളിേയാട , െപരമഴതർ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതയെട മകള വിജയശീ വി എ

ം, ഇഞിവിളാകം മണടിേകാണം ഊരടമലം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസബാസ്ൻ റി മകന 48

2 റി സവർട് മകന 54

3 സേലാചന ആർ മകള 58

4 ആർ െസൽവകമാരി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ബി എസ ഭാര് 60

2 വിഷ ആർ മകന 33

3 കാർതിക യ  ആർ മകള 31
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പേരതയെട  ഭർതാവ  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 വിജയശീ വി എം മകള 40

2 േഗാപകമാർ വി എം മകന 42

3 ജയശീ വി എം മകള 40
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-15980/2021 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വീരണകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഷലജ  ലയക്      പനിേയാട പ

ി  ഒ  കലാമം പളികേശരിയിൽ തണവിളയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ഷിൽജ ജാൻസി ലയക്

പനിേയാട പി  ഒ  കലാമം പളികേശരിയിൽ തണവിളയിൽ  േബാധിപിച അേപക   വീരണകാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-14868/ 2021 01-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കീഴാറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ െക  മഞംേകാട  പി ഒ

ചിലമറ അയനിേകാണം േമകംകര പതൻവീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ

ഉഷ , മഞംേകാട  പി ഒ  ചിലമറ അയനിേകാണം േമകംകര പതൻവീട , േബാധിപിച അേപക   കീഴാറർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

09-2020 -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:എ3-15069/2021 02-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   കീഴാറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  േഗാപിദാസ  കീഴാറർ പി  ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിൽജ ജാൻസി ലയക് മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ  ഉഷ ഭാര് 48

2 മനേമാഹൻ എം യ മകന 29

3 അമതേമാഹൻ  എം യ മകള 27

4 പി പങജാകി അമ മാതാവ 95

14th December 2021Revenue Department16605
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



കറിയാണികാട  കണയം,ജി  എസ  ഭവൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േശാഭി െക , കീഴാറർ പി

ഒ  കറിയാണികാട കണയം, ജി എസ  ഭവൻ േബാധിപിച അേപക   കീഴാറർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:എ3-15596/2021 16-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനൽകമാർ െക  നാരവാമട പി ഒ

 ഒലിപനട പിരമിൻേകാടേകാണം സനൽ വിലാസം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േമാളി വി , നാരവാമട

പി ഒ   ഒലിപനട പിരമിൻേകാടേകാണം സനൽ വിലാസം  േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2020 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3 -15714/2021 06-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സരസ്തി അമ  മലയിൻകീഴ പി

ഒ  വയനർകാവ മകാംബികയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള മീനാകി സനരം എസ , മലയിൻകീഴ പി

ഒ  വയനർകാവ മകാംബികയിൽ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവ 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭി െക ഭാര് 49

2 അഖില ജി എസ മകള 28

3 അനില ജി എസ മകള 26

4 അജിത ജി എസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി വി ഭാര് 39

2 സനാദിത്ൻ  എസ മകന 11

3 ലീല െക മാതാവ 64
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-15170/2021 01-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വീരണകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസൻ െജ  പനിേയാട പി ഒ

കലാമം കളിപാറകഴി  തടതരികത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വീരണകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സ്ർണിഭായി , പനിേയാട പി ഒ കലാമം കളിപാറകഴി തടതരികത് വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   വീരണകാവ വിേലജ

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

12-2020  -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:എ3-14204/2021 06-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിസി ജി, െചലപൻ ജി  കവളേശരി

പി ഒ , ചിറതലയൽ കിഴേകകര പതൻവീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

് ൈസമൺ സി , കവളേശരി പി ഒ , ചിറതലയൽ കിഴേകകര പതൻവീടിൽ േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ പളിച

ൽ  വിേലജ  ഓഫീസരമാർ     മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ    25-12-2019-  ലം   16-6-1990  -ലം   മരണെപടതായം  പേരതരെട   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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി സനരം എസ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ്ർണിഭായി ഭാര് 62

2 ബീന എസ മകള 45

3 ബിനി എസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസമൺ സി മകന 46

2 േഗാമതി എൽ മകള 49
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/16285/21 22-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എഫ എ േജാൺസൺ  ൈമലാട

ി പതൻവീട , പളിയറേകാണം പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിസിലാൻഡ ഡി, ൈമലാടി പതൻവീട ,

പളിയറേകാണം പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   വിളപില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:A3/16288/21 22-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബി  വി  െജ ഇടയിൽ വീട

്  ചഴാറേകാട  മലയം  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരവതി ആർ എസ, ഇടയിൽ വീട

ചഴാറേകാട മലയം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ ജീവിചിരിപണ് 

ൈ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. 

 
നമര:A3/16627/21 26-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസിലാൻഡ ഡി ഭാര് 71

2 േയശദാസ െജ മകന 49

3 കിസദാസ െജ എസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരവതി ആർ എസ ഭാര് 35

2 ധീരജ എസ  നായർ മകന 12

3 ധ്ാൻ എസ  നായർ മകന 04

4 വതലകമാരി െക മാതാവ 62
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 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഷലജകമാരി  ശിവഗംഗ വിളപിൽശാ

ല  പി  ഓ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അനിൽകമാർ എസ,  ശിവഗംഗ വിളപിൽശാല പി ഓ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:A3/16108/21 10-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാർ പി ശശിേലഖ മംഗലയ

ൽ കാടാകട  പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളതമൽ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശരൺ എസ  കമാർ , ശശിേലഖ മംഗലയൽ കാടാകട  പി

ഓ, േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-05-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/15939/21 13-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതമ  പാവിള  പതൻ വീട ,

കവളേശരി പി  ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന ആർ , പാവിള  പതൻ വീട , കവളേശരി പി ഓ,

േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ വിളവർകൽവിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ എസ ഭരതാവ 54

2 അകയേദവ എ എസ മകന 26

3 അമൽേദവ എ എസ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേലഖ യ എസ ഭാര് 65

2 ശരൺ എസ  കമാർ മകന 33
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നമര:A3/16197/21 10-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഫസ െജ െതേകേചരവിള വീട

വിഴവർ മലയം പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി ഫിേലാമിന , െതേകേചരവിള വീട വിഴവർ മലയം പി

ഓ , േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-10-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/15842/21 12-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാവതി എൽ േറാഡരികത

വീട  റസൽപരം   റസൽപരംപി  ഓ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതയെട മകള ചനേലഖ പി ,  ഐശ്ര് റസൽപരം പി

ഓ , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ ഏലംകളം വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

്ന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/15891/21 12-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  രാധാകഷൻ മകന 54

2 സതീശൻ എ മകന 53

3 ബിന ആർ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഫിേലാമിന ഭാര് 58

2 സസൺ റഫസ മകള 36

3 അലകസ  റഫസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനകമാരി പി മകള 69

2 ചനേമാഹൻ പി മകന 66

3 ചനേലഖ പി മകള 60
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  കാടാകട   താലകില   വിളപില  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ആർ മേനാഹരൻ  നായർ

രാഘവവിലാസം  െവൈളകടവ  പളിയറേകാണം  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഫാമിലി  െപൻഷൻ  

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകി

േദവി,  രാഘവവിലാസം െവൈളകടവ പളിയറേകാണം പി  ഓ,  േബാധിപിച അേപക   വിളപില ഒൂകര വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 21-07-2021 -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:A3/15934/21 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   കമലഹാസൻ നായർ സ്പസൗധം

െകാപതിൽ അേലറി േപയാട പി  ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േകാടതി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജകമാരി, സ്പസൗധം െകാപതിൽ

അേലറി േപയാട പി  ഓ, േബാധിപിച അേപക   വിളപില പനവർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ

ജീവിചിരിപണ്   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവ

കാശ 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:A3/15994/21 10-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ വിൽഫഡ േജാ അനഗഹ

മണാംേകാണം കളതമൽ കാടാകട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കളതമൽ വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്   സസമ എൽ,  അനഗഹ

മണാംേകാണം കളതമൽ കാടാകട പി  ഓ ,  േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-10-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി േദവി ഭാര് 62

2 എം എൽ മേനാജ മകന 38

3  അഞന എം നായർ മകള 37

4  അർചന എം നായർ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജകമാരി ഭാര് 41

2 ശീകടി െക  എസ മകള 20

3 ശീകടൻ െക എസ മകന 17

4  കമലമ മാതാവ 72
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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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  സസമ എൽ ഭാര് 52

2  ജിത എസ  േജാ മകന 28

3 ജിക എസ  േജാ മകന 24
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-14220/2021 12-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ശിവാനനൻ ജി,  ശകനള റി

േമകംകരപതൻവീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   ആനകല്ങൾ  വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതരെട  മകന  ശ്ാംകമാർ എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾകാർ    05-06-2019-ലം   13-2-2021-ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  ശ്ാംകമാർ എസ (പേരതരെട മകൻ) - 24

2 സനിൽകമാർ എസ (പേരതനായ ശിവാനനൻ ജി-യെട മകൻ)- 30

3 ഷാജി എസ  (പേരതനായ ശിവാനനൻ ജി-യെട മകൻ) - 39
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-16592/2021 26-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ നാടാർ, കമലമ  െപരകാവ പ

ി ഒ വയകൽവിള പതൻവീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  പേരതരെട േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില

പേരതരെട മകള സരിതകമാരി , െപരകാവ പി ഒ വയകൽവിള പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാളകൾ യഥാകമം     03-11-2019,  4-8-2011  എനീ   തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം  പേരതരെട   നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  5  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 രാധ െക മകള 59

2 മണിയൻ മകന 57

3 മധ എ മകന 49

4 സരിതകമാരി മകള 45

5 പീത ആർ (മരണെപട മകെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 37

6 േസാന പി എസ (ടി മകൾ ) പൗതി 11

7 സനഷ പി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 9
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