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Thiruvananthapuram District

 
Kattakkada Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-13828/2021 22-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നേരനകമാർ േമാഹൻ  കണല

പി ഒ അരമാളർ ശീ േമാഹനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശശികല എ വി , കണല പി ഒ അരമാള

ൂർ ശീ േമാഹനതിൽ , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാവ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല എ വി ഭാര് 51
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakkada Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-13580/2021 28-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   അമരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹർഷാദ എ  അമരി പി ഒ കടപ പാവി

ള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ എ അമരി പി ഒ കടപ പാവിള വീടിൽ  േബാധിപിച

അേപക   അമരി,  േപട  വിേലജ  ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021-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 ഗവെണന് 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 ഷീജ എ ഭാര് 43

2 അഭിൻ ഹർഷാദ മകന 13

3 ഐഷ ബീവി അമ 70

4 അബദൾ സലാം അചന 67
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakkada Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3  13375/ 2021 25-08-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മാരനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിതേലഖ ബി എസ  ഇനനീലം,ചീന

ിവിള  ൈലൻ  ,കവളേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മാരനൂര  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  രാധാകഷൻ നായർ  െക

,  ഇനനീലം,ചീനിവിള ൈലൻ ,കവളേശരി  പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   മാരനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3  13821 / 2021 22-09-2021
 
   കാടാകട   താലകില    കളതമൽ   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിജകമാർ

തിരേവാണം,െചമനവിള  ,കരതംേകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതമൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അശ്തി ആർ ,

തിരേവാണം,െചമനവിള ,കരതംേകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന പിതാവ  ജീവിചിരിപണ്.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3  13627/ 2021 07-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ നായർ െക ഭരതാവ 64

2 രാജീവ കഷൻ ആർ മകന 31

3 രാഹൽ കഷൻ ആർ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ അശ്തി ഭാര് 39

2 അഭിജിത് ബി മകന 16

3 ആദിത് ബി മകന 11

4 ഇനിര പി അമ 67
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  കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ജയകമാർ  ,വി പി 16/ 597

,ഷാേരാൺ  വീടിൽ  ,തിരെനലിയർ  ൈലൻ  ,പളിമക്  ,േപയാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

െഹപസി  എസ െനൽസൺ ,  വി  പി  16/  597  ,ഷാേരാൺ വീടിൽ ,തിരെനലിയർ ൈലൻ ,പളിമക്  ,േപയാട പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3  13876/ 2021 22-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിങീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷാ രമണി റി െക , അമാടി ഭവനി

ൽ ,തിലക നഗർ  ,ചപാത്  ,             എരതാവർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിങീഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാജേശഖരൻ

നായർ എൻ , അമാടി ഭവനിൽ ,തിലക നഗർ ,ചപാത് ,            എരതാവർ , േബാധിപിച അേപക   മലയിങീഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഹപസി എസ െനൽസൺ ഭാര് 50

2 െബൻസി ജയകമാർ മകള 24

3 ജിൻസി ജയകമാർ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജേശഖരൻ നായർ എൻ ഭരതാവ 72

2 രഞിത് േശഖർ ആർ മകന 42

3 മഞ േശഖർ യ മകള 39
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