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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-13595/2021 08-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ            എസ വിജയചനൻ

മലയിൻകീഴ പി ഒ െപാറയിൽ ശരണ് നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികവാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിളവരകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക എസ , മലയിൻകീഴ പി ഒ െപാറയിൽ ശരണ് നിവാസിൽ , േബാധിപിച

അേപക           വിളവരകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 
:എ3-12085/2021 07-09-2021
 
  കാടാകട  താലകില   െപരങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി ലാസർ  ഉറിയാേകാട പി

ഒ കനവിള തടതരികത് വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികവാനള അനകല്ങൾകം

മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങളം വിേലജില   പേരതനെറ

മകന േജാണി എൽ , ഉറിയാേകാട പി ഒ കനവിള തടതരികത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരങളം വിേലജ

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

05-1990  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 ലതിക എസ ഭാര് 57

2 കിരൺ വി എൽ മകന 33

3 ശരണ് വി എൽ മകള 29

4 ജഗദമ അമ 88

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ പി മകള 50

2 േജാണി എൽ മകന 41

3 പഷെസലിൻ ആർ (മരണെപട മകൻ
കിസ ദാസിെൻഭാര് )

മകെന ഭാര് 43

4 േരഷ പി സി (ടി മകൾ ) പൗതി 26

02th November 2021Revenue Department9747
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:എ3-13729/2021 22-09-2021
 
 കാടാകട താലകില  വീരണങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാേജനൻ നായർ െക   കാടാകട പി ഒ

 മതിയാവിള കാകേകാണം സേനാഷ ഭവനിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെന േപരിൽ ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വീരണങാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷകമാരി െക എൻ , കാടാകട പി ഒ  മതിയാവിള കാകേകാണം സേനാഷ

ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   വീരണങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 
:എ3-13822/2021 22-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലമ ആർ  കടമല പി ഒ

വാഴിചൽ അമണംപാറ കിഴേകകര പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള

ആനകല്ങൾകം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറേശഖരമംഗലം

വിേലജില   പേരതയെട മകന പി പാപചൻ , കടമല പി ഒ വാഴിചൽ അമണംപാറ കിഴേകകര പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മകൻ േജായി എനിവർ 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. 

 
:എ3-14561/2021 29-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വാഴിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഷൻ  കടമല പി ഒ ഇനഭവനിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെന  േപരിൽ  ലഭികവാനള  ആനകല്ങൾകം  മാറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴിചല വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഇന സി െക ,

കടമല പി ഒ ഇനഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാഴിചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

5 അമൽദാസ പി സി (ടി മകൻ  ) പൗതൻ 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷകമാരി െക എൻ ഭാര് 66

2 സേനാഷമാർ ആർ പി മകന 46

3 സജീവകമാർ ആർ പി മകന 44

4 സരിതകമാരി ആർ പി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പാപചൻ മകന 59
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വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  10-06-2021 -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. 

 
:എ3-14029/2021 05-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കീഴാറർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക േദവി െക  ഒറേശഖരമംഗലം പ

ി  ഒ   ആര്ൻ േകാട  അംബിക സദനതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട േപരിൽ ലഭികവാനള

അനകല്ങൾകം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറർ  വിേലജില

പേരതയെട മകന േഗാപാലകഷൻ നായർ എൽ ,  ഒറേശഖരമംഗലം  പി  ഒ   ആര്ൻേകാട  അംബിക സദനതിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ചനിക െജ ഭാര് 57

2 ഇന സി െക മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ നായർ എൽ മകന 52
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-13602/2021 08-09-2021
 
കാടാകട താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ നായർ െക  പളിയറേകാണ

ം പി  ഒ  െചേലാടേകാണം  ശീവിശാഖ എന വിലാസതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെന േപരിൽ

ലഭികാനള ആനകല്ങൾകം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയപഷല എസ , പളിയറേകാണം പി ഒ െചേലാടേകാണം ശീവിശാഖ എന

വിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിളപില, കമളം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:എ3-13579/ 2021 08-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   അമരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ                 എം യ കര്ാേകാസ

അമരി പി ഒ  മതിലകത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന േപരിൽ ലഭികാനള അനകല്ങൾക

േവണിയം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അമരി  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് അനമ കര്ാേകാസ , അമരി പി ഒ  മതിലകത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അമരി ,മരട,

ചങനാേശരി   വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  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 ജയപഷല എസ ഭാര് 63

2 ജയേമാഹനൻ നായർ എസ മകന 41

3 ജയലകി െജ എസ മകള 39

4 പങജാകി 'അമ അമ 92

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ കര്ാേകാസ ഭാര് 71

2 ലിജി ഷിബ മകള 49

3 െലനി േറായി മകള 46

4 ലിേജാ കര്ാേകാസ മകന 45
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:എ3-12943/2021 07-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതികമാർ െജ  പഴനാട പി

ഒ കടമറ നിരപിൽ പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾക്

േവണിയം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില

പേരതനെറ  സേഹാദരൻ  വികർ  െജ  ,  പഴനാട  പി  ഒ  കടമറ  നിരപിൽ  പതൻവീടിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക

ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:എ3-10087/2021 23-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   അമരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ റി േതാമസ  അമരി പി ഒ

െതേകൽ ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെന  േപരിൽ  ലഭികാനള ആനകല്ങൾകം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

മറിയാമ േജാൺ , അമരി പി ഒ െതേകൽ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   അമരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-03-2021-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 3-13850/2021 22-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമകിൾ എസ ലിലിബായി െക  േപയാട

് പി ഒ ൈഹസൾ വാർഡ പാവിള കരിശടയാളം വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  പേരതരെട േപരിൽ ലഭികാനള

5 ലിബിൻ എം െക മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന എസ സേഹാദരി 50

2 വികർ െജ സേഹാദരൻ 49

3 കിസൽ ബായ എസ സേഹാദരി 47

4 സഹത ഭായി എസ സേഹാദരി 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ േജാൺ ഭാര് 62

2 െമേജാ േജാൺ മകന 39

3 ലിേജാ േജാൺ മകന 33

02th November 2021Revenue Department9751
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില

വിേലജില   പേരതരെട മകൾ  ലസി മറീന എസ , േപയാട പി  ഒ ൈഹസൾ വാർഡ പാവിള കരിശടയാളം വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    27-11-2020ലം 2-7-2020-ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലസി മറീന എസ മകള 62
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-13607/ 2021 07-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപസൽസ േജാൺ  ഊരടമല

ം അരവേകാട ൈപസൽസ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറാവശ്ങൾകം

 ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  കിസൽ ലീന എസ ഊരടമലം

അരവേകാട ൈപസൽസ ഭവനിൽ േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാവ ജീവിചിരിപണ്   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച 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 കിസൽ ലീന എസ ഭാര് 40

2 അലിൻ സി േജാൺ മകന 20

3 അലൻ സി േജാൺ മകന 17
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3 -14189/ 2021 11-10-2021
 
  കാടാകട  താലകില   മാറനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി   അമ  െപരമഴതർ

പി ഒ വണനർ കമല വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂര വിേലജില

, കവളേശരി പി ഒ േകാടമകൾ അഭിനവം എന വിലാസതിെല താമസകാരനായ   പേരതയെട മകന രജികമാർ ആർ

േബാധിപിച അേപക   മാറനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 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 -13866/ 2021 22-09-2021
 
  കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീജ എസ  പഴനാട പി

ഒ  കനനാട  േരാഹിണിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറേശഖരമംഗലം

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വികമൻ െക ,  പഴനാട പി  ഒ കനനാട േരാഹിണിയിൽ ,  േബാധിപിച അേപക

ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021  -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 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 രജികമാർ ആർ മകന 44

2 രാേജഷ ആർ മകന 42

3 എം മഞ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വികമൻ െക ഭരതാവ 57

2 വിജീഷ വി എസ മകന 27

3 ൈവശാഖ വി എസ മകന 17

9754 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-15440/2021 27-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലചനൻ ആശാരി ടി  ചനാഭവ

ൻ കഞിയർേകാണം കാടാകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറാവശ്ങൾകം

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതമള വിേലജില   പേരതനെറ അമ

സരസ്തി  എൻ ,  ചനാഭവൻ കഞിയർേകാണം കാടാകട പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കളതമള പളിചൽ

വീരണകാവ െചങൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി എൻ അമ 86
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-7422/2021 16-10-2021
 
  കാടാകട  താലകില   മലയിങീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ െക  േപയാട പി ഒ

തേചാടകാവ എം എസ നിവാസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾകം

മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിങീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സശീല റി  ,  േപയാട പി  ഒ തേചാടകാവ എം എസ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   മലയിങീഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  4 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. 

 
:എ3-13703/2021 16-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവീൺ കമാർ വി  മലയിൻകീഴ പി

ഒ  വിളവർകൽ െപാറയിൽ ആത ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികവാനള

ആനകല്ങൾകം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവരകല

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജിഷ ജയൻ െജ െജ ,  മലയിൻകീഴ  പി  ഒ  വിളവർകൽ െപാറയിൽ ആത ഭവനിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്  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 സശീല റി ഭാര് 58

2 ഷിബ എം എസ മകന 41

3 ഷീജ എം എസ മകള 37

4 േമരി ആൻ കാർേഡാസ (മരണെപട മകെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 36

5 അന എം എസ (ടി മകൻ ) പൗതി 14

6 ആദൽ എം എസ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷ ജയൻ െജ െജ ഭാര് 32

2 നകത പി െജ മകള 7
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 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ നായർ െക വി  മേചൽ പ

ി  ഒ  ഗവ  .േഹാമിേയാ  േഹാസിറലിന  സമീപം  ഐശ്ര്  എന വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾകം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിതി െക എസ , മേചൽ പി ഒ ഗവ .േഹാമിേയാ

േഹാസിറലിന  സമീപം  ഐശ്ര്  എന വിലാസതിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക   മലയിൻകീഴ  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 ഭാര് മാതാവ എനിവർ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 സിത െക എസ മകള 42

2 സരിത അനിൽ മകള 39
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