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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 -15601/ 2021 16-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരി എസ  പഴനാട പി

ഒ കനനാട തകിടികഴി പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറേശഖരമംഗലം

വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി വിജയമ എസ , പഴനാട പി ഒ കനനാട തകിടികഴി പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭഗവതികടി എസ സേഹാദരി 69

2 വിജയമ എസ സേഹാദരി 59

3 കഷണമ എസ സേഹാദരി 59
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-12014/2020 22-11-2021
 
  കാടാകട   താലകില    വിളപില  വിേലജില  മേങാട  പി  ഒ  മകംപാലമട  നനനം  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   അനിൽകമാർ  എം  െക     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മകളിൽ

േരഖെപടതിയിരികന വിലാസതിെല  താമസകാരിയായ  ഷാർമിളാ േദവി   േബാധിപിച അേപക   വിളപില വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  25-

09-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്  .   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമനമര  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:എ3-16270/2021 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില മലയിൻകീഴ പി ഒ ഹൗസ നമർ MP 2/329 ഇനീവരതിൽ താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  െക എൻ േഗാപകമാർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  മകളിൽ

േരഖെപടതിയിരികന വിലാസതിെല  താമസകാരിയായ  വി ആർ ഗിരിജാേദവി   േബാധിപിച അേപക  മലയിൻകീഴ

വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   01-07-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ 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 ഷാർമിളാ േദവി ഭാര് 42

2 േഗാപിക കഷൻ എ എസ മകള 21

3 ഗൗതം കഷ എ എസ മകന 16

4 സേരാജിനി അമ ആർ മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ആർ ഗിരിജ േദവി ഭാര് 71

2 ഇന ജി കമാർ മകള 45
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നമര:എ3-16269/2021 16-11-2021
 
  കാടാകട   താലകില   മലയിൻകീഴ  വിേലജില  മലയിൻകീഴ  പി  ഒ  മലയിൻകീഴ  രതന  വിലാസം  ബംഗാവിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   റി  െക  രതനമ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട   േപരിലള

ലഭികാനള  ആനകല്ങൾ  വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി മലയിൻകീഴ പി ഒ നനനം എന വിലാസതിെല താമസകാരിയായ  വി ആർ പസനേദവി േബാധിപിച

അേപക  മലയിൻകീഴ, ശാസമംഗലം, വടിയർകാവ വിേലജ  ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  25-07-2021-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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-14632/2021 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  േപയാട പി ഒ അരവിപറം ഇടവൻമഴി അനന ഭവനിൽ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ പി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   മകളിൽ

േരഖെപടതിയിരികന വിലാസതിെല താമസകാരിയായ  സചിത ആർ ആർ  േബാധിപിച അേപക   വിളപില,

അരവികര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.      ൈമനര   താെഴയള   ലിസില  കമനമര  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. 

 
No: A3-16236/2021 22-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ആർ പസനേദവി മകള 67

2 വി ആർ ഗിരിജ േദവി മകള 71

3 വി ജി കമാർ മകന 69

4 വി വി കമാർ മകന 64

5 വി എച് കമാർ മകന 62

6 ഉഷ വി നായർ മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സചിത ആർ ആർ ഭാര് 43

2 അനന യ മകന 21

3 അർചന എസ മകള 13

4 െക ശാന മാതാവ 80
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 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Geetha M D/o Late Indrasenan N and    M Maniyamma

Padhmakripa VP 16/364A Perukavu P O , Vilvoorkkal Village, Kattakada Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an

application  of a legal heirship certificate to  receive benefits due to her brother  Shaji Panachavila Indrasenan  Ulloor

Gardens G J Hut House No.50 Medical College P O Ulloor Village  who expired on 23-08-2021 and that it has been

reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Shaji Panachavila

Indrasenan  that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is

proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims.

objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar ,

Kattakada within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications

and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Geetha M Sister 61

2 Sanilkumar P I Brother 53
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/16502/2021 25-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിലവരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വില്ം െജ  വടേകവിള വീട ,വീഴവർ

,  മലയം പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിലവരകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാൺ ൈവകിഫ ഡബിയ റി  , വടേകവിള വീട ,വീഴവർ ,

മലയം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   വിലവരകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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 േശാഭി വില്ം ഭാര് 64

2 േജാൺ ൈവകിഫ ഡബിയ റി മകന 43

3 േജാൺ വിനർ  ഡബിയ റി മകന 41

4 ഐറിൻ ഷിൻേറാ മകള 37

30th November 2021Revenue Department14401
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-14203/2021 16-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ നായർ െക,  പളിയറേകാണം പ

ി  ഒ,  കലംകടി,  കിഴേകകര  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അജിതകമാർ സി , പളിയറേകാണം പി ഒ, കലംകടി, കിഴേകകര പതൻവീടിൽ േബാധിപിച അേപക   വിളപില വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ മാതാവ,  മകൻ സജിതകമാർ  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. 

 
നമര:എ3-6387/2021 26-10-2021
 
  കാടാകട  താലകില   വിളവരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള,  വിളവർകൽ പി ഒ,

മണലിവിള, പതൻവീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം

മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കലിയർ വിേലജിൽ കലിയർ പി ഒ,

വാരവിള വീട , േസഹനയന എസ  േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ,കലിയർ,കളതമൽ വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  29-05-2020 -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:എ3-14583/2021 16-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ െക,  റസൽപരം പി ഒ, സ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനളകമാരി ആർ ഭാര് 56

2 അജിതകമാർ സി മകന 32

3 അശ്തി സി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസഹ നയന എസ മകള 44

2 സേനഹ ദിവ് എസ മകള 41
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ി  ബി  ഭവനിൽ  എനവരെട   അവകാശിക്   പേരതയെട  േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  റസൽപരം പി ഒ, സി ബി ഭവനിൽ ബാബരാജ

എസ േബാധിപിച അേപക   മാറനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    28-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശിയായി 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:എ3-12108/2021 16-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സനരൻ,  േപയാട പി ഒ,

ആലാനേകാണം, ബിന ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      േപയാട പി  ഒ,

ആലാനേകാണം, ബിന ഭവനിൽ, ബിന എസ േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ, േതകട   വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2011 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാവ, ഭാര് 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. 

 
നമര:എ3-4931/2021 22-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കണ്,  വിളപിൽശാല പി ഒ,

ഇലവർേകാണം,   േതരിവിളയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നസീമ

ഇ എൻ , വിളപിൽശാല പി ഒ, ഇലവർേകാണം, േതരിവിളയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിളപില വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2020 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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 ബാബരാജ എസ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത എസ മകള 47

2 ബിന എസ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ3-14583/2021 28-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസമൺ എൽ,  മേങാട പി ഒ

, െകാേലാട, കടവാേകാണം, പിണറംമട പതൻവീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വതല പി

, മേങാട പി ഒ, െകാേലാട, കടവാേകാണം, പിണറംമട പതൻവീട , േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ  വിേലജ

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

05-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-14968/2021 27-10-2021
 
  കാടാകട  താലകില   മാറനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി അമ,  കവളേശരി പി

ഒ   േപാങംമട  രഗിണി  ഭവനിൽ  എനവരെട  അവകാശിക്   പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    സി മരളീധരൻ നായർ ,

കവളേശരി  പി  ഒ,  േപാങംമട,  രഗിണി ഭവനിൽ േബാധിപിച അേപക   മാറനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    30-12-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവ  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. 

 

1 നസീമ ഇ എൻ ഭാര് 53

2 അർഷിത അഹമദ മകള 21

3 അർഷാദ അഹമദ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല പി ഭാര് 50

2 ൈബജ ൈസമൺ മകന 28

3 ഷാജൻ എസ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി മരളീധരൻ നായർ മകന 50
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NOTICE

 
നമര:എ3-14744/2021 22-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേകഷ കമാർ ജി,  െപരകാവ പി ഒ

,  െപരകാവ,  രതീഷ ഭവനിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    സമി ആർ എസ നായർ,

െപരകാവ പി  ഒ,  െപരകാവ,  രതീഷ ഭവനിൽ േബാധിപിച അേപക   വിളവർകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ൈമനർ സനാനങൾ ഒനാം കകിയെട സംരകണയിൽ ആണ. 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:എ3-14903/2021 26-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി അയപൻപിള,  മലയിൻകീഴ പി ഒ

,  അനിയർേകാണം,  നനനം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഗംഗാേദവി  ആർ,

മലയിൻകീഴ പി  ഒ,  അനിയർേകാണം, നനനം േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ൈമനർ സനാനം ഒനാം കകിയെട സംരകണയിൽ ആണ. 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 സമി ആർ എസ നായർ ഭാര് 36

2 ആതജ എസ സേകഷ മകള 8

3 അൈദ്ത സേകഷ മകന 2

4 എം രഗിണി അമ മാതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാേദവി ആർ ഭാര് 45

2 നനലാൽ എ ജി മകന 23

3 ശീലാൽ എ ജി മകന 16

4 ലകികടി അമാൾ റി െക മാതാവ 86
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നമര:എ3-14748/2021 23-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രംഗൻ െചടിയാർ,  മലയം പി ഒ,

േവങർ, ശിവാലയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  സ്ർണമ റി , മലയം പി ഒ, േവങർ, ശിവാലയം

േബാധിപിച അേപക   വിളവർകല, വീരണകാവ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2020 -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:എ3-16050/2021 16-11-2021
 
   െനയാറിൻകര താലകിൽ തിരപറം വിേലജിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസതലാൽ എം,   തിരപറം പി ഒ

, പതൻകട, കാഞിരംനിന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     തങാoപാറ,

േവങനിനവിള,  കണങര വീടിൽ ഓമന ബി   േബാധിപിച  അേപക   തിരപറം,  മാറനൂർ  വിേലജ ഓഫീസർമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -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. 

 
നമര:എ3-15674/2021 29-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േവലപൻ നായർ,  മലയിൻകീഴ പ

ി ഒ, േബാക് ഓഫീസിന സമീപം വിഷ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികാനള

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വിേനാദ

വി എസ, മലയിൻകീഴ പി ഒ, േബാക് ഓഫീസിന സമീപം വിഷ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

06-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ്ർണമ റി ഭാര് 67

2 േലഖ എസ മകള 49

3 ലജി എസ ആർ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ബി മാതാവ 73
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3-15737/2021 29-10-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സേരനൻ നായർ  വിളപിൽശാല പ

ി ഒ, െകാലംേകാണം, 215 ശിേവാദയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     വിളപിൽശാല പി ഒ,

െകാലംേകാണം, 215 ശിേവാദയം ,അനിൽകമാർ എസ , േബാധിപിച അേപക   വിളപില, ശാസമംഗലം  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 26-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ മാതാവ,  ഭാര്  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. 

 
നമര:എ3-14005/2021 16-10-2021
 
 തിരവനനപരം താലകിൽ േപട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവനചനൻ,  വളകടവ പി ഒ,  റി സി

72/111,  ചീലാനി മടമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാടാകട താലകിൽ

മലയിൻകീഴ വിേലജിൽ  മലയിൻകീഴ പി ഒ, കരിപര, െകാടരകഴി പതൻവിള വീട , ഇനിര ജി േബാധിപിച അേപക േപട,

മലയിൻകീഴ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2012  -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 പി സരളാേദവി ഭാര് 63

2 വിേനാദ വി എസ മകന 37

3 വിപിൻ വി എസ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല ആർ എസ മകള 51

2 സനൽകമാർ എസ മകന 49

3 അനിൽകമാർ എസ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ജി ഭാര് 52

2 പവിത ഐ മകള 25

3 ദർഗ ഐ മകള 20

30th November 2021Revenue Department14407
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

4 ശാരദ െക മാതാവ 72

14408 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:എ3-15565/2021 06-11-2021
 
  കാടാകട  താലകില   കളികാട വിേലജില ൈമലകര പി  ഒ  ൈമലകര സരിതാലയതിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ വാസനി  വി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്   ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനമായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള

മകളിൽ േരഖെപടതിയിരികന     വിലാസതിെല താമസകാരിയായ സി വി സരിത  േബാധിപിച അേപക  കളികാട,

തിരവലം   വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  13-10-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 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:എ3-15957/2021 24-11-2021
 
 കാടാകട താലകില വിളപില വിേലജില പളിയറേകാണം പി ഒ സദർശനം വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വ

ി േമാഹനചനൻ, സദർശന കമാരി പി എനിവരെട അവകാശികൾക്  പേരതരെട േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   മകളിൽ

േരഖെപടതിയിരികന വിലാസതിെല താമസകാരനായ മേനാജ എം എസ  േബാധിപിച അേപക   വിളപില വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

യഥാകമം   17-09-2020,  23-7-2021  എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം   നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സി വി സരിത മകള 42

2 സി വി കവിത മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ എം എസ മകന 44

2 റാണി എം എസ മകള 38

30th November 2021Revenue Department14409
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