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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/17792/21 17-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   അമരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ ഷീജ ഉദയകമാർ  കേലമാകൽ വീട

്  അമരി  അമരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  പണയം   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഉദയകമാർ െക എസ , കേലമാകൽ വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021 -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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/3927/22 15-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   വീരണകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാരൻ നായർ റി  വിജയശ

ീ ആനാേകാട  പനിേയാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വീരണകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകമാരി സി , വിജയശീ ആനാേകാട

പനിേയാട പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െവളനാട  വീരണകാവ വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാവ ജീവിചിരിപണ്  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:A3/3719/22 15-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉദയകമാർ െക എസ ഭരതാവ 49

2 അർജൻ യ മകന 17

3 ആദിത്ൻ യ മകന 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരി സി ഭാര് 66

2 അനീഷ വി നായർ മകന 42

3 അന വിജയൻ മകള 40
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 കാടാകട  താലകില   മണർകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ അബൾ ജലീൽ  ഷാജി മൻസിൽ,

േപഴംമട കറിചൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മറ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണർകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഫീക എസ , ഷാജി മൻസിൽ, േപഴംമട കറിചൽ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ 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:A3/18576/21 17-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   കീഴാറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകൻ ബി, അംബിക എസ

അശ്തി  ഭവൻ  ഇടവാൽ  ഒറേശഖരമംഗലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറർ വിേലജില   പേരതരെട മകൾ അഖില എ , അശ്തി

ഭവൻ ഇടവാൽ ഒറേശഖരമംഗലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കീഴാറർ അതിയനർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാനകാർ യഥാകമം  23-08-2021,

5/06/2017  തീയതികളിൽ  മരണെപടതയം  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:A3/3696/22 17-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ നായർ െക  സായി നന

്ദനം  േകാടനർ  കവളേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആർ  റി  ഒ  ഓഫീസ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന െക എസ

, സായി  നനനം േകാടനർ കവളേശരി  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റഫീക എസ ഭാര് 41

2 മഹമദ അൽതാഫ എ മകന 20

3 ഫാതിമ ഫർഹാന ആർ മകള 16

4 ആയിഷ മകള 12

5 നജമനിസ ബീവി എസ മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനജ എ മകള 37

2 അലീന എ മകള 36

3 അഖില എ മകള 31
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന െക എസ ഭാര് 49

2 ഗൗരിനന ബി എം മകള 21

3 ശീനന ബി മകള 16

4 ഗൗരികടി അമ മാതാവ 76
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/3861/22 19-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   വീരണകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദർശനൻ നായർ  നിതിൻ ഭവ

ൻ പളിേങാട പവചൽ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ഇൻഷറൻസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വീരണകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമലത എസ , നിതിൻ ഭവൻ പളിേങാട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ്  

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമലത എസ ഭാര് 54

2 നിതിൻ എസ പി മകന 29

3 സധിൻ എസ പി നായർ മകന 28

4 ഭാരതി അമ മാതാവ 85
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/17148/21 27-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   വീരണകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ, കൗസല് , നിഷ വിജയൻ

നിേമഷ  ഭവൻ,  ഇനിരനഗർ,  പനിേയാട  പി  ഒ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   േജാലി  ബാങ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വീരണകാവ വിേലജില   പേരതരെട മകനം സേഹാദരനം

ആയ നിേമഷ വി െക , നിേമഷ ഭവൻ, ഇനിരനഗർ, പനിേയാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വീരണകാവ ഏനാത്

വിേലജ  ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾകാർ യഥാകമം  11/06/2019,  15-05-2021, 22/04/2021 തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട 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:A3/18715/21 20-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   െപരങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷകമാർ  വാറവിളാകത് വീട

,  പഞംേകാട കടയേകാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങളം വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഇനിരകമാരി, വാറവിളാകത് വീട,

പഞംേകാട കടയേകാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െപരങളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാവ ജീവിചിരിപണ്  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:A3/5905/20 27-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി സൗധമ  ശിവാലയം , നലിേയാട

,  േചമപറമ്  വിളപിൽശാല  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മറ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിേമഷ വി െക (മരണെപട നിഷ വിജയെന സേഹാദരൻ ) മകന 29

2 നിസ വിജയൻ െക (മരണെപട നിഷ വിജയെന സേഹാദരി ) മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാൺ പിതാവ 67
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ പങജാകൻ ബി , ശിവാലയം ,

നലിേയാട,  േചമപറമ്  വിളപിൽശാല പി  ഓ ,  േബാധിപിച  അേപക   വിളപില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2019  -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. 

 
നമര:A3/4488/22 27-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീനകമാരി എസ െക  ുതി

ഭവൻ െക വി  നഗർ കരിശമടം  േപയാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആശിതനിയമനം   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വിളവർകൽ വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ

അനിൽകമാർ െക എം , ുതി ഭവൻ െക വി നഗർ കരിശമടം േപയാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേല

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

28-12-2021 -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:A3/4111/22 27-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി േകശവൻകടി  ചനിക ഭവൻ

ഇറയാംേകാട  തങാംപാറ   കണല  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  േകാടതി   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനികകമാരി

എം െക , ചനിക ഭവൻ ഇറയാംേകാട തങാംപാറ  കണല പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2019 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ബി സേഹാദരി 78

2 പങജാകൻ ബി സേഹാദരൻ 69

3 സേധശൻ സേഹാദരൻ 62

4 രാധ സേഹാദരി 56

5 രതീഷ എസ (മരണെപട സേഹാദരി വിജയമയെട മകൻ ) അനനിരവൻ 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ െക എം ഭരതാവ 57

2 ുതി ബി അനിൽ മകള 26

3 സിേജാ ബി അനിൽ മകന 20
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/3863/22 27-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   കളികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിഷ  മേഹഷ ഭവൻ മഞാടിമട

കളികാട ൈമലകര പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ ഐ സി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളികാട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഉഷ എൽ , മേഹഷ ഭവൻ മഞാടിമട

കളികാട ൈമലകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കളികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാവ

ജീവിചിരിപണ്  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:A3/3919/22 27-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ ആർ  അരൺ നിവാസ

്  െപാറയിൽ  െപരകാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേലാചന ആർ , അരൺ നിവാസ

െപാറയിൽ െപരകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനികകമാരി എം െക ഭാര് 64

2 ബിജ ശങർ സി െക മകന 43

3 സിമി െക സി മകള 42

4 ഷിജ സി െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ എൽ മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന െക ഭാര് 60

2 അരൺകമാർ എസ മകന 39

3 േരഷ എസ എസ മകള 37
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നമര:A3/4254/22 27-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജയകമാരൻ നായർ  രാധ

സദനം 21/171, പാവിള ഊരടമലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധിക ബി എൽ , രാധ സദനം 21/171,

പാവിള ഊരടമലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/4331/22 27-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   െപരങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷ കമാർ വി  സതീഷ ഭവൻ

െകാണിയർ  പനലാൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മലിക ഒ , സതീഷ ഭവൻ െകാണിയർ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ്  

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:A3/4338/22 27-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നനകമാർ  ശങചകം െചറപാറ

േപയാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മറ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതജ എസ എൽ , ശങചകം െചറപാറ േപയാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധിക ബി എൽ ഭാര് 51

2 അരൺസായി െജ ആർ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മലിക ഒ ഭാര് 51

2 അനന എം എസ മകന 25

3 അഭിറാം എം എസ മകന 21

4 ശാനകമാരി മാതാവ 77
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതജ എസ എൽ ഭാര് 62

2 അരൺേമേനാൻ പി എൻ മകന 31
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/3972/22 27-01-2022
 
  കാടാകട  താലകില   െപരങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമഴസി ബായി  േമഴസി ഭവൻ

മരതകിടി  ഉറിയാേകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങളം വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷനി എം ദാസ , േമഴസി ഭവൻ

മരതകിടി ഉറിയാേകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െപരങളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2017 -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:A3/4217/22 27-01-2022
 
  കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ േജ്ാതിേമാഹൻ

പതനാഭം  അനിയർേകാണം  െകാേലാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മലയിൻകീഴ  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി

േമാഹനചനൻ , പതനാഭം അനിയർേകാണം െകാേലാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2019 -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:A3/4150/22 27-01-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ നായർ ജി  േശാഭന

ഭവൻ  ഇടവിളാകം  മലയിൻകീഴ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ,  ബാങ്   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസൽവദാസ ബി ഭരതാവ 79

2 ൈഷനി എം ദാസ മകള 42

3 ൈഷൻ എം ദാസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി േമാഹനചനൻ ഭരതാവ 68

2 അജിത േമാഹൻ എം െജ മകന 34
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭനാകമാരി

ഡി , േശാഭന ഭവൻ ഇടവിളാകം മലയിൻകീഴ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭനകമാരി ഡി ഭാര് 62

2 ശിവപസാദ മകന 38

3 ഹരിപസാദ മകന 36

4 ശ്ാംപസാദ മകന 32
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