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NOTICE

 
നമര:A3/16904/21 29-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കീഴാറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിരൺ എസ ലക് പടംവിളാകം കീഴാറ

ർ  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴാറർ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ വനജകമാരി പി , ലക് പടംവിളാകം കീഴാറർ പി ഓ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ   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:A3/17088/21 09-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന വി ശാന  ഭവൻ , പിരിയാ

േകാട  ഊരടമലം  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മാറനൂർ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രവീനൻ െക, ശാന  ഭവൻ ,

പിരിയാേകാട ഊരടമലം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021  -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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:A3/15455/21 30-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതാകരൻ സി  ഗാന നിവാസ

െപാറയിൽ   െപരകാവ  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഭ  എസ , ഗാന നിവാസ െപാറയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജകമാരി പി മാതാവ 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ െക ഭരതാവ 62

2  രഞിത ആർ എസ മകന 33

3  രജിത ആർ എസ മകന 32
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െപരകാവ പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2007 -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:A3/16425/21 26-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   മദനൻ പി , ഓമന െക  കപ ഭവൻ

,  പതൻ വിള  വീട  ,  കാറേകാണം  മേചൽ  പി  ഓ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്   േകമനിധി   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതരെട  മകന മേനാജ കമാർ

എം,  കപ ഭവൻ , പതൻ വിള വീട , കാറേകാണം  മേചൽ  പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന കൾ  യഥാകമം

 09-06-2021 , 19/04/2015 തീയതികളിൽല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതരെട  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:A3/16688/21 26-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിേനഷ കമാർ െക എസ  െക എസ

 ഭവൻ െകാലെകാണം കരതംേകാട  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതമൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനിേമരി റി എസ ,  െക എസ  ഭവൻ

െകാലെകാണം കരതംേകാട  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭ  എസ ഭാര് 58

2 ഗാന ആർ പി മകള 33

3 സപ ആർ പി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ കമാർ എം മകന 42

2 കപ ഓ എം മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമരി റി എസ ഭാര് 48
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നമര:A3/16675/21 26-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ സകമാരി അമ   േകശവ മനിര

ം  േകാവിൽവിള  മേചൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന േപംകമാർ ബി-,  േകശവ മനിരം

േകാവിൽവിള മേചൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/16822/21 29-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക അജിതകമാർ പണർതം കണാമഴി

വിളപിൽശാല പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശീലത എം , പണർതം കണാമഴി വിളപിൽശാല പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/16742/21 29-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കീഴാറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജ എസ എസ  ശീജ നിവാസ ,

2 ബാല ഡി എം മകന 25

3 കക ഡി എം മകള 28

4 കാവ്ാ ഡി എം മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകണൻ നായർ ബി മകന 69

2  നളിനകമാരി എസ മകള 66

3  രമാേദവി എസ മകള 61

4 േപംകമാർ ബി മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  ശീലത എം ഭാര് 47

2  അകയ എസ  അജിത മകള 21

3  ശീജിത് എ എസ മകന 18
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ചിറകന്  , ൈമലചൽ , ഡാലംമഖം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറർ വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ സകമാരൻ നായർ െക, ശീജ നിവാസ ,

ചിറകന്  , ൈമലചൽ , ഡാലംമഖം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കീഴാറർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപണ്  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:A3/16219/21 30-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വാഴിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി േയശദാസ ഭവൻ കണംതിട  പന

ത   പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴിചല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങഭായി, േയശദാസ ഭവൻ കണംതിട  പന  പി ഒ  ,

േബാധിപിച അേപക   വാഴിചല കരംകളംവിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2008 -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:A3/15597/21 30-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ വി  ശീകമാരവിലാസം ഇട

തറ ഊരടമലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമതി എ ,  ശീകമാരവിലാസം ഇടതറ ഊരടമലം പി ഒ

, േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ മണർകര വിേലജ ഓഫീസര മാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരി അമ  പി മാതാവ 64

2 സകമാരൻ നായർ െക പിതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങഭായി ഭാര് 61

2 ജലജകമാരി എസ മകള 44

3 മണിദാസ മകന 43

4 േയശദാസ മകന 40
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി എ ഭാര് 64

2 ശശികല മകള 46

3  ലീനകമാരി എസ മകള 44

4  വിപിൻകമാർ എ എസ മകന 42
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/16189/21 02-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജം  കിഴകിൻകര പതൻ വീട

്  കതേകാട  മലയിൻകീഴ  പിഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതയെട മകള സജാത എസ  ,  കിഴകിൻകര പതൻ

വീട കതേകാട മലയിൻകീഴ പിഒ, േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ ഉളർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2013  -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 സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/13272/21 02-12-2021
 
െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ബി   കമാർ ഭവൻ  ചിറാഴ

വടപാറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴാറർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള  അശ്തി എ , േമകംകര പതൻ വീട കരിേകാടകഴി

മണാംേകാണം പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   കീഴാറർ  വടപാറവിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭാര്  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:A3/17162/21 03-12-2021
 
  കാടാകട  താലകില   കീഴാറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   വർജിേലാസ  ഗിൽബർട്  വീട ,

പാലറവിളാകം   െചമര  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത എസ മകള 42

2 പീത എസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  അശ്തി എ മകള 25

2 ആതിര എ മകള 23
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ േബബി, ഗിൽബർട് വീട , പാലറവിളാകം

െചമര പി ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   കീഴാറർ ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -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:A3/17094/21 03-12-2021
 
  കാടാകട   താലകില    മാറനൂർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശാമേവൽ  െജ   പഷപ

സദനം െകാങംേകാട കവളേശരി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മാറനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാബിൻ എസ  പി  ,  പഷപ സദ

നം െകാങംേകാട കവളേശരി പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021 -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:A3/16814/21 03-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണ എ  െതേക വിളാകത വീട ,

െചറപാറ േപയാട പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത ആർ , െതേക വിളാകത വീട , െചറപാറ േപയാട പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ േബബി ഭാര് 73

2 വി ആൽബർട് േജാൺ മകന 53

3 വി ഗിൽബർട് േജാൺ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷപം എസ ഭാര് 71

2 ഷാനി പി എസ മകള 35

3 ഷാബിൻ എസ  പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

21st December 2021Revenue Department17229
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:A3/11626/21 04-12-2021
 
  കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി  ഷാജി   ശീ  ഉഷസ്

കാരാടേകാണം   മലയിൻകീഴ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആർ  റി  ഒ  ഓഫീസ    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകമാരി എ

എസ , ശീ ഉഷസ് കാരാടേകാണം  മലയിൻകീഴ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്   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:A3/17066/21 07-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡയസി  എം    കാവവി

ള  പതൻ വീട  ,  വാളിേകാട  ,ഒറേശഖരമംഗലം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ടഷറി  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിത ഡി,

കാവവിള പതൻ വീട , വാളിേകാട ,ഒറേശഖരമംഗലം പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭർതാവ 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:A3/16558/21 07-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ കടി കാവവിള പതൻ

വീട , വാളിേകാട ,ഒറേശഖരമംഗലം പി ഒ      എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  േകാടതി   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഒറേശഖരമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്

വസനകമാരി , കാവവിള പതൻ വീട , വാളിേകാട ,ഒറേശഖരമംഗലം പി ഒ     , േബാധിപിച അേപക   ഒറേശഖരമംഗലം

1 ഗീത ആർ ഭാര് 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരി എ എസ ഭാര് 48

2 ൈവഭവ എസ എസ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത ഡി മകള 52

2 കമാരി ഡി മകള 48

3 വിേനാദ ഡി മകന 46
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കളതമൽ വിേലജ ഓഫീസരമാർ     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/17079/21 07-12-2021
 
  കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷ ചനൻ എം ആർ

േജ്ാതി ഭവൻ , ഒറേശഖരമംഗലം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പതനംതിട ജിലയിൽ   പനളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ആശ ബി , നനനം

പാലതടം പഴികാട പനളം പതനംതിട,  േബാധിപിച അേപക   ഒറേശഖരമംഗലം  പനളം വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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:A3/15598/21 07-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജസെലറ് റി   ആർ െജ  നിവാസ

് േഗാവിനമംഗലം ഊരടമലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന വിപിൻ ആർ െജ ,  ആർ െജ  നിവാസ

േഗാവിനമംഗലം ഊരടമലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  വസനകമാരി ഭാര് 58

2 െക വി ശീജ മകള 37

3 ചിത മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  ആശ ബി ഭാര് 45

2 ഗീതാഞലി എ ജി മകള 15

3 പി ലളിതകമാരി അമ മാതാവ 79

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 േറാബിൻസൺ എം ഭരതാവ 66

2 അജിൻ ആർ െജ മകന 38

3 വിപിൻ ആർ െജ മകന 36
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/16867/21 07-12-2021
 
  കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഷിബലാൽ ലാൽ ഭവൻ

വിറകെവടിേകാണം മലയിൻകീഴ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   മറ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േഗാകൽ എസ  ,  ലാൽ ഭവൻ

വിറകെവടിേകാണം മലയിൻകീഴ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ

ജീവിചിരിപില   ൈ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:A3/12112/21 09-12-2021
 
  കാടാകട   താലകില    മാറനൂർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സി  ശങരൻകടി  നായർ

െകാടവറവിളാകത വീട , പാപാേകാട  , െപരമഴതർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മറ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജകമാരി റി

, െകാടവറവിളാകത വീട , പാപാേകാട  , െപരമഴതർ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -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:A3/17356/21 13-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാറാണി ഓ വി ഭാര് 50

2 േഗാകൽ എസ മകന 21

3  േഗഷ എസ മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജകമാരി റി ഭാര് 60

2 ഗിരിശങർ എസ മകന 26

3 ഹരിശങർ എസ മകന 24
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 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിഖിൽ ചനൻ   െവേളറ വീട ,

വലിയറതല  നരവാമട  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്    മറ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഗീത എസ ,  െവേളറ വീട ,

വലിയറതല നരവാമട പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:A3/16908/21 13-12-2021
 
  കാടാകട  താലകില   കളതമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി െക അനിൽ ഹൗസ

ൈമേലേകാണം കിളി  െകാേലാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   മറ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കളതമൽ വിേലജില   പേരതയെട മകള തങമണി ബി  ,  അനിൽ ഹൗസ

ൈമേലേകാണം കിളി െകാേലാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ

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:A3/17255/21 13-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ എ  അഖിൽ

വിലയിൽ കററ  , ഒറേശഖരമംഗലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േശാഭി  െജ, അഖിൽ വിലയിൽ

കററ  , ഒറേശഖരമംഗലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എസ മാതാവ 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ബി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1  േശാഭി  െജ ഭാര് 58

2 അഞ എസ വിജയ മകള 32

3 അഖിൽ എസ വിജയ മകന 30
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F3˛16828/2021. 2021 \hw_¿ 29.

14˛12˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 49 (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ Im´m°S Xmeq°nse 29˛11˛2021˛se \º¿ F3˛16828/2021˛mw \º¿

]ckyØn¬  (t]Pv \º¿ 16598-˛16599) Nne kmt¶XnI ImcWßfm¬ ]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v.

Ah Xmsg∏dbpw {]Imcw XncpØn hmbnt°≠XmWv.

ta¬ \º¿ ]cky {]Imcw ]tcXs‚ t]c v AtPjv Ipam¿, F¬. sI. F∂Xv

APojv Ipam¿, F¬. sI. F∂v XncpØn {]kn≤oIcn°p∂p.
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-12631/2021 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക അചയതൻ നായർ  മലയിൻകീഴ

പി ഒ തമറതലയൽ പതൻ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതേനാട േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ചനിക പി , മലയിൻകീഴ പി ഒ തമറതലയൽ പതൻ വീട , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

12-2002 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-16180/2021 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാൻലി െക  െവളിയംേകാട പി

ഒ പനാവർ മണി മനിരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സരസാഭായി െജ , െവളിയംേകാട പി ഒ പനാവർ മണി മനിരം , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ,

വീരണകാവ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക പി ഭാര് 63

2 സേനാഷ എ മകന 41

3 അനിൽ എ മകന 37

4 ഹരി എ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസാഭായി െജ ഭാര് 70

2 ഗാഡിസ പമീള മകള 50

3 ഷീല എസ എസ മകള 48

4 സജ എസ എസ മകന 45
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നമര:എ3-15468/2021 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മണർകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകൻ റി  പരതിപളി പി ഒ മരക

ാ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണർകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ജയനി വി , പരതിപളി പി ഒ മരകാ ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   മണർകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021 -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 ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-16040/2021 16-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വീരണകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സി കഞേമാൻ  പവചൽ പി

ഒ കറേകാണം പി പി 6/856, അവിടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വീരണകാവ വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സഷമ കഞേമാൻ , പവചൽ പി ഒ കറേകാണം പി പി 6/856, അവിടം , േബാധിപിച അേപക

വീരണകാവ, കവടിയാർ, വാഴകാല എനീ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021 -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:എ3-15202/2021 17-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിപസാദ എസ  ഊരടമലം പി

5 ഷീജ എസ എസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയനി വി ഭാര് 35

2 അഭിരാമി എം െജ മകള 11

3 അഭിത എം െജ മകള 8

4 ആഞേനയ എം െജ മകന 6

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഷമ കഞേമാൻ ഭാര് 69

2 ജയരാജൻ െക പി മകന 38

3 ജയശീ െക പി മകള 36

4 ജയപഭ െക പി മകള 35
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ഒ കഷപരം ഭാരതി മനിരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് അജിതകമാരി എസ , ഊരടമലം പി ഒ കഷപരം ഭാരതി മനിരം , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   27-02-2019 -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:എ3-12823/2021 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കീഴാറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദീപ  മണാംേകാട പി ഒ മണാംേകാട

ഷിബ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറർ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

ഷിബ എസ , മണാംേകാട പി ഒ മണാംേകാട ഷിബ ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   കീഴാറർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 ൈ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:എ3-15346/2021 01-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മണർകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇരയിമൻകാണി  േകാടർ പി ഒ

കമലകം കനിൻപറത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ  ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണർകര വിേലജില

പേരതനെറ മകന സധീഷ ഇ , േകാടർ പി ഒ കമലകം കനിൻപറത വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണർകര വിേലജ

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

02-2021 -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 ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാരി എസ ഭാര് 41

2 ആദർശ മകന 15

3 ശാനകമാരി മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ എസ ഭരതാവ 43

2 ദീപ എസ സിംസൺ മകന 19

3 അൻസ എസ സിംസൺ മകള 15
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ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-15798/2021 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ േദവകി അമ  മേചൽ പി ഒ

മേചൽ മഴിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില

പേരതയെട മകന െക ജയകമാർ , മേചൽ പി ഒ മേചൽ മഴിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ, ഉളർ,

പളിചൽ എനീ വിേലജ ഓഫീസർമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2014 -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:എ3-15106/2021 16-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ജയചനൻ  റസൽപരം

പി ഒ ൈകലാഷിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം

മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര

് െക ജി ൈശലജ , റസൽപരം പി ഒ ൈകലാഷിൽ , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലതാകമാരി ഭാര് 37

2 സധീഷ ഇ മകന 20

3 സനീഷ മകന 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാർ െക മകന 62

2 െക രാജൻ മകന 76

3 െക മണികണൻ നായർ മകന 71

4 ഡി പസനകമാരി മകള 59

5 ഡി വൽസല കമാരി മകള 56

6 ഡി ഉഷാകമാരി മകള 53

7 ശീജ ഡി മകള 50

8 പതീഷ എം എസ ( മരണെപട മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 51

9 സതീഷ എം ( മരണെപട മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 48
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ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-15147/2021 01-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവൻ െക  െപരമഴതർ പി

ഒ കറകണാവർ കിഴകംകര പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികവാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനല

ൂർ വിേലജില    മകന സതീഷ എസ , െപരമഴതർ പി ഒ കറകണാവർ കിഴകംകര പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

 മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2018 -ല മരണെപടതായം  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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-16684/2021 26-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഭിനവ എസ  പളിയറേകാണം പി

ഒ പളിയറേകാണം ൈമലാടി അഭിരാമം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികവാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില

വിേലജില   സശീൽകമാർ എസ , പളിയറേകാണം പി ഒ പളിയറേകാണം ൈമലാടി അഭിരാമം , േബാധിപിച അേപക

വിളപില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ െക ജി ഭാര് 64

2 കിരൺ േസാണി െജ എസ മകന 29

3 കഷ െജ എസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഭാര് 66

2 സനിത മകള 42

3 സതീഷ എസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷകമാരി റി എസ മാതാവ 53
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