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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3-18234/2021 21-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ എൻ ഷിബകമാർ,  കാടാകട പി

ഒ,  കനാണി,  തങ വിലാസതിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ജിജി എസ , കാടാകട

പി ഒ  ,കനാണി , തങ വിലാസതിൽ  , േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാവ ജീവിചിചിരിപില.  ൈ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 ജിജി എസ ഭാര് 37

2 ലിബിൻ ഷിബ മകന 18

3 എബിൻ ഷിബ മകന 7

28th December 2021Revenue Department18309
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-16037/2021 12-11-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീതമ പി  േപയാട പി ഒ കരിശമട

ം ശങരൻ നായർ േറാഡ കഞ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില

പേരതയെട സേഹാദരൻ വിജയൻ നായർ ആർ , േപയാട പി ഒ കരിശമടം ശങരൻ നായർ േറാഡ കഞ വീട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2020  -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:എ3-17117/2021 14-12-2021
 
  കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി െജ  ഊരടമലം

പി ഒ പാവിള മണികണവിലാസം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികവാനള ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില

പേരതയെട മകന പശാന്കമാർ റി  എസ ,  ഊരടമലം പി  ഒ  പാവിള മണികണവിലാസം ,  േബാധിപിച അേപക

മാറനൂർ െവേങാല എനീ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-04-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ നായർ ആർ സേഹാദരൻ 76

2 രവീനൻ നായർ ആർ സേഹാദരൻ 73

3 രാേജനൻ നായർ ആർ സേഹാദരൻ 64

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആർ േഗാപകമാർ മകന 44

2 പശാന്കമാർ റി എസ മകന 42
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/15792/21 24-12-2021
 
  കാടാകട   താലകില    മലയിൻകീഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    സി  തങം  അനിൽ  ഭവ

ൻ കഞേകാണം  മലയിൻകീഴ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മറ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽേറായ, അനിജിത് ഭവൻ

കഞേകാണം  മലയിൻകീഴ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2014 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/17045/21 14-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനകമാരൻ നായർ െജ  കിഴകംക

ര പതൻ വീട വിടിയം േപയാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േമാഹനൻ നായർ െജ , ചിതിര

വിടിയം േപയാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിളപില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2016 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽേറായ മകന 40

2 അനിൽകമാർ എ മകന 38

3  അനിത മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജ സേരനൻ നായർ സേഹാദരൻ 67

2 മരളീധരൻ നായർ െജ സേഹാദരൻ 65

3 േമാഹനൻ നായർ െജ സേഹാദരൻ 62

4 പസനകമാരൻ നായർ െജ സേഹാദരൻ 59

5 സധകമാരി സേഹാദരി 59

6 അജയകമാർ െജ സേഹാദരൻ 51

28th December 2021Revenue Department18311
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നമര:A3/10014/21 14-12-2021
 
 കാടാകട  താലകില   കീഴാറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ കടി ആശാരി  പളിവിള പതൻ

വീട െമാടലംമട മണാേകാണം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഉഷകമാരി  വി , പളിവിള പതൻ വീട

െമാടലംമട മണാംേകാണം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കീഴാറർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് ജീവിചിരിപില 

 ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3 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 ഉഷകമാരി വി മകള 48

2 അജികമാരി വി മകള 47

3 സജ എസ (മരണെപട മകൻ േഗാപകമാറിെന ഭാര് ) മകെന ഭാര് 41

4 േഗാപിക ജി എസ (മരണെപട മകൻ േഗാപകമാറിെന മകൾ
)

പൗതി 18

5 േഗാകൽ ജി (മരണെപട മകൻ േഗാപകമാറിെന മകൻ ) പൗതൻ 16
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F3˛17153/2021. 2021 Unkw_¿ 16.

7˛12˛2021˛mw XobXnbnse 48˛mw \º¿ tIcf k¿°m¿ Hm¨sse≥ Kk‰n¬ hm-eyw X,

]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 15372˛¬ {]kn-≤-oIcn®

ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ tcJs∏SpØnbncn°p∂ AhIminbmb “ Aa¬, sI. Fkv. ” s‚ t]cv

“Aa≥, sI. Fkv.” F∂v XncpØn hmbnt°≠XmWv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

Im´m°S. Xl-io¬Zm¿.

28th December 2021Revenue Department18313
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