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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-16249/2021 22-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില  ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില പഴനാട പി  ഒ പഴനാട ഡാേഫാഡിൽസിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ എൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മകളിൽ

േരഖെപടതിയിരികന വിലാസതിെല  താമസകാരിയായ സൗമ് റി എസ  േബാധിപിച അേപക   ഒറേശഖരമംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

19-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്.   ൈമനര താെഴയള ലിസില  കമനമര  1-നെറ

സംരകണതിലാണ. 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമ് റി എസ ഭാര് 34

2 അനരദ് എ എസ മകന 9
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 -14249/ 2021 29-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വീരണകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറയചൽ െക  കാടാകട പി ഒ

േജാൺസൺസ െലയൻ റീതാ േഹാം എന വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ

ലഭികാനള  ആനകല്ങൾ  വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വീരണകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകന അനീഷ േജാൺസൺ എ ആർ ,  കാടാകട പി  ഒ

േജാൺസൺസ െലയൻ റീതാ േഹാം എന വിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   വീരണകാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവ, മകൻ അനിൽ േജാൺസൺ എനിവർ ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര

 2  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 അനീഷ േജാൺസൺ എ ആർ മകന 33

2 പിയ വി  എസ (മരണെപട മകൻ അനിൽേജാൺസൺ-െൻറ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 38

3 ആൽഫിേയാ േറാഷൻ എ പി  (മരണെപട മകൻ
അനിൽേജാൺസൺ-െൻറ മകൻ)

പൗതൻ 07
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/14632/21 30-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ പി   അനന ഭവൻ

,ഇടവൻമഴി ,അരവിപറം ,േപയാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഓേടാ റികയെട ഓേണർഷിപ മാറനതിനം മറ്

ആവശ്ങൾകം   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സചിത ആർ ആർ , അനന ഭവൻ ,ഇടവൻമഴി ,അരവിപറം ,േപയാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക

വിളപില  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ ജീവിചിരിപണ്   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര

   3  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 സചിത ആർ ആർ ഭാര് 43

2 അനന യ മകന 21

3 അർചന എസ് മകള 13

4 െക ശാന മാതാവ 80
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/15766/21 06-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ ഡി  േകാപചിവിളാകത ,

പാേലാടവിള  ,  മലയിൻകീഴ  പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമല റി , േകാപചിവിളാകത ,

പാേലാടവിള , മലയിൻകീഴ പി ഓ , േ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.   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 നിർമല റി ഭാര് 67

2 ഷാജി ജി മകന 44

3 ഷീല എൻ മകള 43

4 ഷാബ ജി മകന 41
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-15658/2021 06-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ  സമ ഭവൻ

, കനിൽ കാണവിള, േപയാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ലഭികാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

രാധാകഷൻ  ജി , സമ ഭവൻ, കനിൽ കാണവിള, േപയാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2010 -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:എ3-15949/2021 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സകമാരൻ കടി,  എസ. പി.

നിവാസ,   ആലംേകാട,  അമലതിൻകാല പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതമൽ വിേലജില

പേരതനെറ മകന സജപകാശ   എസ  പി , എസ. പി.  നിവാസ,  ആലംേകാട, അമലതിൻകാല പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021  -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 കമലം സി ഭാര് 67

2 രാധാകഷൻ  ജി മകന 48

3 സമ  െക മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജപകാശ  എസ  പി മകന 40

2 സജപകാശ   എസ  പി മകന 38

3 സന്പഭ  എസ  പി മകള 36
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 -16488/ 2021 22-11-2021
 
  കാടാകട   താലകില    കീഴാറർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഷിബ  െക,   ഷിബ  ഭവൻ  ,

ഒറേശഖരമംഗലം പി ഒ , ആര്േങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്

ൈഷനി െജ, , ഷിബ ഭവൻ , ഒറേശഖരമംഗലം പി ഒ , ആര്േങാട , േബാധിപിച അേപക   കീഴാറർ , കളികാട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 -നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച 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 ൈഷനി െജ ഭാര് 34

2 വിപഞിക എസ മകള 14

3 അഭിനവ എസ മകന 9
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-16336/2021 22-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   െപരങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജപൻ, അനിേലറ്  ഉറിയാേകാട  പ

ി ഒ  പമല  തടതരികത് വീടിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശശി ആർ ,

ഉറിയാേകാട  പി ഒ  പമല  തടതരികത് വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   െപരങളം, ആനാട   വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   29-07-2020

-ലം 26-4-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശി ആർ മകന 40

2 സിന എ മകള 41
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-13706/2021 05-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില െപരകാവ പി ഒ തലർകഴി വിള വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ  വിജയമ   എനയാളെട  അവകാശിക്   പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനമായി     അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  മകളിൽ  േരഖെപടതിയിരികന

വിലാസതിെല  താമസകാരനായ  പേരതയെട മകന ജയകമാർ എസ  േബാധിപിച അേപക  വിളവർകൽ, തിരമല

വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ   17-12-1990-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി   താെഴ  പറയനയാൾ

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: എ3-16301/2021 22-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില പഴനാട പി ഒ റിജ ഭവനിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കസമകമാരി എൽ എ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം

മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരാ കനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മകളിൽ േരഖെപടതിയിരികന

വിലാസതിെല താമസകാരനായ ആർ രാജൻ  േബാധിപിച അേപക ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  04-04-2021-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 ജയകമാർ എസ മകന 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ ആർ ഭരതാവ 65

2 റിജ െക രാജൻ മകന 33

3 റിജ െക രാജൻ മകള 30
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/14031/21 24-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നമശിവായം പിള  ശിവം  ,

ഊരടമലം പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഭഗവതി അമ  ബി ,  ശിവം ,  ഊരടമലം പി  ഓ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-1998 -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 ഭഗവതി അമ  ബി ഭാര് 85

2 മതലക്മി മകള 62

3 സബലക്മി  എൻ മകള 62

4 പാവനാശം എൻ മകന 59

5 ഷൺമഖേവൽ മകന 56

6 എൻ സബമണ്ൻ മകന 52

7 സേരഷകമാർ എൻ മകന 50
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/15503/21 01-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ നായർ എസ  ശീമംഗല

ം  െപാറയിൽ  െപരകാവ  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വിമല ആർ നായർ ,  ശീമംഗലം

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല ആർ നായർ ഭാര് 61

2 മേഹനകമാർ ആർ വി മകന 41

3 മഞഷ ആർ വി മകള 40
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/15027/21 01-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സേരനൻ നായർ  പാർവതി

നിലയം ചഴാറേകാട മലയം പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശശികല വി,  പാർവതി നിലയം 

ചഴാറേകാട മലയം പി  ഓ ,  േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ ,   കലിയർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല വി ഭാര് 52

2 അനന   എസ എസ മകന 25

3 പാർവതി എസ എസ മകള 28
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/15363/21 01-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മണർകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മംഗളകമാരി  സനി ഭവൻ , കറിചൽ

, കറിചൽ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണർകര വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിതകമാരി @ അനീഷ , സനി ഭവൻ , കറിചൽ , കറിചൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ , മകളായ സനിൽ അംബിക

എനിവർ 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 അനിതകമാരി @ അനീഷ മകള 49

2 ആരതി എൻ പൗതി 27

3 ആനന് എൻ പൗതൻ 20
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/13988/21 12-11-2021
 
  കാടാകട   താലകില    ഒറേശഖരമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എൽ പിൻസിേമരി

അകരതവിള  ,  കററ  ,  മണപതിൻകടവ ,  ഒറേശഖരമംഗലം  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാടതി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ രാേജനപസാദ , അകരതവിള , കററ , മണപതിൻകടവ , ഒറേശഖരമംഗലം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക

ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജനപസാദ ഭരതാവ 48

2 പണവ പി ആർ മകന 17

3 പജഷ പി ആർ മകള 13
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/15603/21 06-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േവലായധൻ നായർ  അമാടി

കാേരാട  വിളപിൽശാല  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി വി നായർ , അമാടി കാേരാട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   ഭാര്  ,   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 ഷാജി വി നായർ മകന 44

2 സജി വി നായർ മകന 47
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/11375/21 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   അമരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിദിഖ െസയദ മഹമദ  അജമൽ

മൻസിൽ  ,  കടപനമട  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാടതി   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജമൽ ഖാൻ എസ , അജമൽ മൻസിൽ ,

കടപനമട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   അമരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹീല എ ഭാര് 40

2 അജമൽ ഖാൻ എസ മകന 20

3 അഫസൽ ഖാൻ മകന 15

4 എസ എസ അയിഷ സംറ മകള 07

5 സൈലഖ ബീവി ആർ മാതാവ 68

6 െസയദ മഹമദ പിതാവ 76
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/14671/21 16-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ കമാർ  പറയിൻ വിളാകം

മഠതിങൽകര മലയിൻകീഴ  പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞകമാർ ആർ , പറയിൻ  വിളാകം

മഠതിങൽകര മലയിൻകീഴ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ഭാര് 49

2 രഞകമാർ ആർ മകന 28

3 രമ് ആർ എം മകള 22
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/15304/21 01-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷ കമാർ  േറാഡരികത വീട

,  മേങാട  ,  മേങാട  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണർകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിത റി െക , കാർമൽ വില , ഉപനചം

കാല , പനിേയാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   വിളപില , മണർകര വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2020 -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 ചിത റി െക ഭാര് 39
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/13855/21 15-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  കലിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയ പകാശ  വിജയ ഭവൻ ,

കാണചൽവിളാകം  ,  സിസിലിപരം ,  െവങാനർ പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാടതി   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണർകര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സചിത എസ ,

വിജയ ഭവൻ ,  മരതംമട  പരതിപളി  പി  ഓ,  േബാധിപിച  അേപക കലിയർ   മണർകര വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2014 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സചിത എസ മാതാവ 57

2 വിജയ പശാന് സേഹാദരൻ 32

07th December 2021Revenue Department15371
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-17153/2021 03-12-2021
 
  കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാലദീൻ എം  േപയാട  പി

ഒ  തണവിളാകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഷജന എ എസ , േപയാട  പി ഒ തണവിളാകത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

11-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷജന എ എസ ഭാര് 39

2 അവൽ െക എസ മകന 17

3 അമൽ െക എസ മകന 12

4 ജമീലാബീവി ബി മാതാവ 79
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