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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 -11947 / 2021 29-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൽഫഡ എൻ , വിപിൻ നിവാസ

,ചണപലക ,കാടാകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾകം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതമൽ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ചനിക എ , വിപിൻ നിവാസ ,ചണപലക ,കാടാകട പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക എ ഭാര് 56

2 വിപിൻ വി സി മകന 32

3 അജിൻ വി സി മകന 29
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-14012/2021 16-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മാരനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷകമാരി  െവളിയംേകാട പി ഒ

ചാരിണികഴി ഉഷാ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾകം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മാരനൂര വിേലജില   പേരതയെട

സേഹാദരൻ സാജൻ എസ , െവളിയംേകാട പി ഒ ചാരിണികഴി ഉഷാ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   മാരനൂര വിേല

ജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

09-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാജൻ എസ സേഹാദരൻ 52
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 -13991/ 2021 08-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ എസ  മലയിൻകീഴ പ

ി  ഒ ഈഴേകാട പാവേകാട സനിൽ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിളവർകൽ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേമഷ എസ , മലയിൻകീഴ പി ഒ ഈഴേകാട പാവേകാട സനിൽ ഭവനിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 3 -14357/ 2021 08-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മണരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഉണികഷണ പിള  കറിചൽ പി

ഒ  പചകാട  കഷ ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണരകര വിേലജില

പേരതനെറ മകന വിഷണ ഉണി , കറിചൽ പി ഒ പചകാട കഷ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണരകര , ചവറ ,

േതവലകര വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14  -07-2021  -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  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന വി ഭാര് 47

2 സേമഷ എസ മകന 23

3 സരഭി എസ മകള 16

4 വസനകമാരി സി അമ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക ജി ഭാര് 53

2 വിഷണ ഉണി മകന 31

3 വിശാഖ ഉണി മകന 27
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-14910/2021 26-10-2021
 
  കാടാകട   താലകില    മാറനൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   തങമ   െകാേലാട  പി

ഒ പിണേകാടേകാണം കിഴേകകര പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള സമതി റി , അമരി

വിേലജിൽ പചമക് സജാ ഭവൻ  േബാധിപിച അേപക   മാറനൂര, ഒറേശഖരമംഗലം, അമരി  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വ,ന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2010-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവ മകൻ ബിജ ഡി വിജയൻ 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 സമതി റി മകള 67

2 ആൻസി ആർ വിജയൻ (മരണെപട മകെൻറ മകൾ) പൗതി 19
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 -14537/ 2021 12-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   െപരങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഈസ എം  പവചൽ പി ഒ

ആലമക്  പണാംേകാണം റജീസ മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങളം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇല്ാസ എം ആർ ,  പവചൽ പി  ഒ  ആലമക്  പണാംേകാണം റജീസ മൻസിലിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   െപരങളം ,അരവികര വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  സേലഖാ ബീവി അമ 79

2 ൈറഹാനത് ബീവി ബി ഭാര് 58

3 സിദിഖ എം ആർ മകന 32

4 ഇല്ാസ എം ആർ മകന 30

5 രജീസ ആർ എം മകള 28
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