
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 11

Vol. XI

നമര

No.
 6

െചാവ, 2022  െഫ്ബുവരി  08

Tuesday, 08th February 2022

1197 മകരം 25

25th Makaram 1197

1943 മാഘം 19

19th Magha 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2022

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/17775/21 29-01-2022
 
  കാടാകട   താലകില    വിളവർകൽ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െചലമ   ശീനിലയം

മാടതവിളാകത് വീട െപരകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീതേമരി , ശീനിലയം മാടതവിളാകത്

വീട െപരകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ  തിരമല വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2007 -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:A3/4592/22 02-02-2022
 
  കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരികമാർ എം  മഞ സദനം

മണപറം  മലയിൻകീഴ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന െജ , മഞ സദനം മണപറം

മലയിൻകീഴ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:A3/4657/22 02-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീതേമരി മകള 55

2 ഗിരിജകമാരി സി മകള 51

3 അനിൽകമാർ ഡി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന െജ ഭാര് 47

2 ഹരിപിയ മകള 13
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 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഞിത പരമാനനൻ സി എസ  ശ

രതി വീട , പി എൻ ആർ എ 55, േകാടമര പലരി നഗർ ശാനമല മലയിൻകീഴ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

േജാലി  സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മലയിൻകീഴ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ുതി എൽ , ുതി വീട , പി എൻ ആർ എ 55, േകാടമര പലരി നഗർ ശാനമല മലയി

ൻകീഴ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:A3/4516/22 02-02-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ സേരാജം  സിന നിലയം

മാർതാേണശ്രം ഊരടമലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകമനിധി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന സനൽകമാർ എ എസ , സിന നിലയം

മാർതാേണശ്രം ഊരടമലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ , ൈതകാട വിേലജഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021  -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 സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/16660/21 29-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േദവകി അമ  ശീഭവൻ

െപരകാവ  െപരകാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മറ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതയെട മകന െക പി  പഭാകരൻ ,  േദവപതം

വഞിേകാട െലയിൻ െപരകാവ  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ െകാലയിൽ,  മണർകര   വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ുതി എൽ ഭാര് 31

2 ആേഗയ ആർ എസ മകന 7

3 ആരിഷ ആർ എസ മകന 1

4 വസനകമാരി വി എസ മാതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന എ എസ മകള 54

2 സനൽകമാർ എ എസ മകന 52

3 സന് എ എസ മകള 46

4 സൗമ് എ എസ മകള 40
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ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

25-04-2012 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/18163/21 29-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േവലപൻ  പശാന് ഭവൻ

നടടവിള  മേചൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇൻഷറൻസ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന് വി , പശാന് ഭവൻ നടടവിള

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:A3/18633/21 31-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയകമാർ ജി  ഇടതട് േമെല

വീട  ചീനിവിള  കവളേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാടതി   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ വിജയകമാർ ജി , ഇടതട് േമെല

വീട ചീനിവിള കവളേശരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020  -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക പി ശീകണൻ മകന 67

2 െക പി പഭാകരൻ മകന 65

3 െക പി അേശാകൻ മകന 64

4 െക പി യമന മകള 59

5 അനഗഹ എസ ജി (മരണെപട മകൻ സധ െക പി യെട മകൾ
)

പൗതി 35

6 ആദർശ എസ ജി (മരണെപട മകൻ സധ െക പി യെട മകൾ
)

പൗതി 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതകമാരി ബി ഭാര് 58

2 പശാന് വി മകന 42
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലൻ പിതാവ 68
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/2595/21 04-02-2022
 
  കാടാകട   താലകില    മാറനൂർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പീർ  മഹമദ   ദിൽ  മ

ൻസിൽ ഊരടമലം ഊരടമലം പി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ  പി , ദിൽ മൻസിൽ ഊരടമ

ലം ഊരടമലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2012 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ പി ഭാര് 47

2 ഫാതിമ ദിൽഷാന പി െക മകള 23

3 ജമാൽദീൻ കാമിൽ സേഹാദരൻ 55
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