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Xncp-¯Â ]ckyw 

 
 
\w. F3/14220/21                                    2022 s^{_p-hcn 7  
 
 
 

 
 

          14.12.2021þmw Xob-Xn-bnse 49þmw \¼À tIcf kÀ¡mÀ Hm¬sse³ 

KkänÂ hmeyw X Â ]mÀ«v III Â I½ojWtdäv Hm^v emâv dh\yq hn`mK¯nÂ 

t]Pv \¼À 16613 Â {]kn²oIcn¨ taÂ \¼À ]cky¯nÂ tcJ-s¸-Sp-̄ n-bn-cn-¡p¶ 

Ah-Im-in-bmb kp\nÂIp-amÀ. Fkv F¶-bm-fpsS hbÊv 30 F¶Xv 42 F¶pw       

jmPn. Fkv F¶-bm-fpsS hbÊv 39 F¶Xv 41 F¶pw Xncp¯n hmbn-t¡--Xm-Wv.                            

 

Xmeq¡v Hm^okv                                                               (H¸v)  

Im«m-¡S                                                                 Xl-knÂZmÀ. 

 
 

 
 
 

6254 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Xncp-¯Â ]ckyw 

 
 
\w. F3/15468/21                                    2022 s^{_p-hcn 14  
 
 
 

 
 

          21.12.2021þmw Xob-Xn-bnse 50þmw \¼À tIcf kÀ¡mÀ Hm¬sse³ 

KkänÂ hmeyw X Â ]mÀ«v III Â I½ojWtdäv Hm^v emâv dh\yq hn`mK¯nÂ 

t]Pv \¼À 17238 Â {]kn²oIcn¨ taÂ \¼À ]cky¯nÂ tcJ-s¸-Sp-̄ n-bn-cn-¡p¶ 

Ah-Im-in-bmb Pb-́ n. hn F¶Xv Pb-´n. bp F¶pw A`n-cm-an. Fw.sP F¶Xv 

A_n-cman. Fw.sP  F¶pw Xncp¯n hmbn-t¡--Xm-Wv.                             

 

Xmeq¡v Hm^okv                                                               (H¸v)  

Im«m-¡S                                                                 Xl-knÂZmÀ. 
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/5257/22 14-02-2022
 
  കാടാകട   താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പരേമശ്രൻനായർ  െക

േകശവമനിരം, േപയാട, െപരകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീർ പി  എസ , ശീസൗധം,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2021 -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:A3/5249/22 14-02-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മണർകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷകമാരി ആർ  അശ്തി ഭവൻ,

വലിയവിള,  േകാടർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണർകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സദാശിവൻനായർ സി , അശ്തി

ഭവൻ, വലിയവിള, േകാടർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണർകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2019 -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:A3/5171/22 14-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക പി സധർമ ഭാര് 76

2 സധീർ പി എസ മകന 54

3 പി എസ സിന മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സദാശിവൻ നായർ സി ഭരതാവ 66

2 അശ്തി എസ പി നായർ മകള 27

3 അരൺ എസ പി നായർ മകന 23
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 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഭാസരൻ നായർ  സൗപർണിക

,  കടകറ,  മലയിൻകീഴ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമംഗല േദവി ഡി , സൗപർണിക,

കടകറ, മലയിൻകീഴ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2022 -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:A3/5142/22 14-02-2022
 
  കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശഖരൻ എൻ  തിരവാതിര,

ൈമനാടേകാണം, േപയാട, േപയാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സേരാജം എസ ,  തിരവാതിര,

ൈമനാടേകാണം,  േപയാട,  േപയാട  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-12-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/5303/22 14-02-2022
 
  കാടാകട  താലകില   കീഴാറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധ എസ , എസ എസ ഭവൻ,

െചറെനലിേയാട, മണാംേകാണം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർകാർ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറർ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സേനാഷകമാർ െജ , എസ എസ

ഭവൻ,  െചറെനലിേയാട,  മണാംേകാണം പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   കീഴാറർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമംഗല േദവി ഡി ഭാര് 71

2 അജീഷ ബി നായർ മകന 42

3 അനീഷ ബി എസ മകന 40

4 അഭിലാഷ ബി എസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജം എസ ഭാര് 62

2 സേരഷകമാർ എസ മകന 47

3 ഷാജി എസ മകന 45

4 രാേജഷകമാർ എസ മകന 43
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മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  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:A3/4584/22 14-02-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മനഥൻ ബി എസ  പലരി, കഷപരം

, ഊരടമലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മറ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനേലഖ ഡി എസ , പലരി, കഷപരം, ഊരടമലം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ 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:A3/5264/22 14-02-2022
 
 കാടാകട  താലകില   വീരണകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻദാസ സി  ദാസ ഭവൻ,

െചമനാട,  പനിേയാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വീരണകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  അനിതകമാരി  എ ,  ദാസ ഭവൻ,

െചമനാട, പനിേയാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വീരണകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷകമാർ െജ ഭരതാവ 47

2 സാബ എസ മകന 20

3 സൗമ് എസ എസ മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനേലഖ ഡി എസ ഭാര് 38

2 അനന് എം സി മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി എ ഭാര് 48
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നമര:A3/5091/22 14-02-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മണർകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിത എൽ  േറാഡരികത് കാവവി

ള  വീട,  ഉതരംേകാട,  േകാടർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ,  ബാങ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണർകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വിജകമാർ

എസ , േറാഡരികത് കാവവിള വീട, ഉതരംേകാട, േകാടർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണർകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2022 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ 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:A3/5088/22 14-02-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ േകശവൻ  വിനീത നിവ

ാസ,  േപാങംമട,  മാറാനൂർ,  കവളേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാറനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള വിചിത വി ജി ,

വിനീത നിവാസ, േപാങംമട, മാറാനൂർ, കവളേശരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക മരട,   മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര

മാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-

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. 

 
നമര:A3/4804/22 14-02-2022
 
 കാടാകട  താലകില   വിളപില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െക രാജൻബാബ  റബാ, വി.

പി.2/125, അമൻേകാട, േപയാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

2 അനീഷേമാഹൻ എം മകന 28

3 മനീേഷാഹൻ എം മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജകമാർ എസ ഭരതാവ 51

2 ശീലകി വി എസ മകള 19

3 അൈദ്ദ വി എസ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത വിജയൻ ഭാര് 54

2 വിനീത വിജയൻ മകന 34

3 വിചിത വി ജി മകള 28

22nd February 2022Revenue Department6259
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളപില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഹപസിബായി എ , റബാ, വി. പി.2/125,

അമൻേകാട, േപയാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിളപില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഹപസിബായി എ ഭാര് 71

2 ബിനിറ ബാബ മകള 47

3 സിനിറ ബാബ മകള 45
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/5096/22 15-02-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മണർകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ൈമതീൻ കഞ്  സാർ മൻസിൽ

, േകാടർ, േകാടർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണർകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജീല എച് , സാർ മൻസിൽ, േകാടർ, േകാടർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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:A3/5310/22 15-02-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മലയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ െക  വതല ഭവൻ

,  കതേകാട,  മേങാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മലയിൻകീഴ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വതല എൽ ,  വതല ഭവൻ,

കതേകാട, മേങാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2021 -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:A3/4545/22 18-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജീല എച് ഭാര് 50

2 ഹംന െഷറിൻ എം എസ മകള 30

3 തൻവീർ അസലാം എം എസ മകന 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല എൽ ഭാര് 52

2 മേനാജ േമാഹൻ മകന 31

3 വിേനാജ േമാഹൻ മകന 28
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 കാടാകട  താലകില   വിളവർകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി കമലമ  പളിനിൽകന വിളാകത

് വീട, െപാറയിൽ, െപരകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, ടഷറി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളവർകൽ വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ െക ജി , പളിനിൽകന

വിളാകത് വീട, െപാറയിൽ, െപരകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021  -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. 

 
നമര:A3/5014/22 18-02-2022
 
  കാടാകട   താലകില    മലയിൻകീഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എൻ സി  മേഹനകമാർ

ൈവദ്മംഗലം, നീറമൺകഴി, തേമാടേകാണം, ഊരടമലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് യമന േദവി െക ,

ൈവദ്മംഗലം, നീറമൺകഴി, തേമാടേകാണം, ഊരടമലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -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. 

 
നമര:A3/5126/22 15-02-2022
 
 കാടാകട  താലകില   കളതമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ െക സി,  െക സി

വിലാസം, തങാംപാറ, കാടാകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതമൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസലിൻ ബി ,  െക സി വിലാസം,

തങാംപാറ, കാടാകട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കളതമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാവ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ െക ജി മകന 49

2 ഗീതകമാരി െക ജി മകള 52

3 സിന െക ജി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യമന േദവി െക ഭാര് 44

2 ആേഗയ മേഹനൻ മകള 15

3 അശ്ജിത് മേഹനൻ മകന 9

4 പി കനകകമാരി മാതാവ 72
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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 െസലിൻ ബി ഭാര് 64

2 ദശ് സധാകരൻ മകള 29
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Thiruvananthapuram District

 
Kattakada Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3/18376/21 18-02-2022
 
 കാടാകട  താലകില   മാറനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി രാേജനൻ  രാേജനവിലാസം,

അരവികര,  കവളേശരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മറ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മാറനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്യെട  സേഹാദരി  ലത ബി  എൻ ,

രാേജനവിലാസം, അരവികര, കവളേശരി പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2020  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3/4914/22 16-02-2022
 
 െനയാറിൻകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയചനൻ  കീമചകഴി വീട,

പഴമല  ,  െപരങടവിള  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി എസ , ശാന ഭവൻ, മണകാല,

കറിയാണികാട, കീഴാറർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കീഴാറർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2017  രാതി 8 മണികം 11-07-2017 രാതി 6

മണികം ഇടയിൽ  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 ജലജ റി (ആദ് ഭാര് ) ഭാര് 58

2 രഞ െജ ആർ ( ആദ് ഭാര്യിലള മകൾ ) മകള 30

3 രഞിത് ആർ െജ (ആദ് ഭാര്യിലള മകൻ ) മകന 28

4 രജിത എൽ ആർ (രണാം ഭാര്യിലള മകൾ ) മകള 25

5 െറജിൻ ആർ എൽ (രണാം ഭാര്യിലള മകൻ ) മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി എസ ഭാര് 52

2 ജയരാജ െജ മകന 34

3 ജയപകാശ െജ മകന 29
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