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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7413/ 2021 29-09-2021
 
 കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ  ഒറേശഖരമംഗലം പ

ി ഒ മണപതിൻകടവ കണാമ൦ തിരവാതിരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ എന എം സധർമ , മണർകര വിേലജിൽ പരതിപളി പി ഒ മീനാകി

മനിരം , േബാധിപിച അേപക   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2020 -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:എ3-15786/2021 22-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ ശങിലി അമാൾ  േപയാട

പളിമക്  വടവിളാകത്  വീട  ഹരിനനനം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ  ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതയെട പൗതി സിന എൽ , േപയാട പളിമക് വടവിളാകത് വീട ഹരിനനനം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-1968  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, ഏക മകനായ സ്ാമി െചടിയാർ എനിവർ

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 സധ എന എം സധർമ ഭാര് 56

2 അനപ എസ മകന 35

3 അനജ എസ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതകമാരി ആർ   (മരണെപട മകെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 79

2 സിന എൽ       (മരണെപട മകെൻറ മകൾ ) പൗതി 44

11938 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

 
നമര:എ3-6660/2021 06-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി രാധാഭായി, പി ഗംഗാധരൻ

നായർ  േപയാട  പി ഒ  പളിമക് കരിശമടം വാറവിളാകത് പതൻ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  പേരതരെട

േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ; ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിളവരകല വിേലജില   പേരതരെട  മകള രാധികേദവി  ആർ , കളികാട വിേലജിൽ ൈമലകര പി ഒ

ഇടതറ സധീഷ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിളവരകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   08-12-2000 ,  14-11-2020-ലം

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-14357/2021 08-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മണരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഉണികഷ പിള  കറിചൽ പി ഒ

പചകാട  കഷ ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണരകര വിേലജില

പേരതനെറ മകന വിഷ 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. 

 
നമര:എ3-15651/2021 03-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധികേദവി ആർ മകള 45

2 രാധാകഷൻ നായർ ജി ആർ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക ജി ഭാര് 53

2 വിഷ ഉണി മകന 31

3 വിശാഖ ഉണി മകന 27
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 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ വസനകമാരി  വിളപിൽശാല പി

ഒ  കാേരാട പറേമൽേകാണം വസന ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികവാനള

അനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഭാസരൻ നായർ പി , വിളപിൽശാല പി ഒ  കാേരാട പറേമൽേകാണം വസന ഭവനിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2013 -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. 

 
നമര:എ3-14763/2021 26-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിങീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാംകടി എ  ഊരടമലം പി ഒ

പളിവിളാകം പാവിള ആർ ജി  എം ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികവാനള

അനകല്ങൾകം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിങീഴ വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് അജിത േജാസ െജ എൽ , ഊരടമലം പി ഒ  പളിവിളാകം പാവിള ആർ ജി എം ഭവനിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസരൻ നായർ പി ഭരതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത േജാസ െജ എൽ ഭാര് 43

2 േനാവ എ എസ മകള 19

3 െഫവ എ എസ മകള 14
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3-16008/2021 03-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലൻ നായർ,

മലയിൻകീഴ പി ഒ, ദീപതി ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ് ഇതര ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന

ദീപ വി   േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2008 -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 വതല എസ ഭാര് 62

2 ദീപ വി മകന 41
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