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Neyyatinkara Taluk

 
NOTICE

 
(1)

 
നമര:എ 1-20345\2021 09-09-2021
 
   െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരികമാർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകള വിേലജില   രഞജിനി  മലകര ഹരി വിലാസം േമെല

വീട , േബാധിപിച അേപക   േകാടകള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാവ   ജീവിചിരിപണ്.     ൈമനര  മകളിുള ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതില

ാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം

േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:എ1-18160/2021 06-08-2021
 
    െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ  െക

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാലയില വിേലജില   എ.സതികമാരി

ശീചിതിരയിൽ േമെകാല െനടിയാംേകാട ,  േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിനി ഭാര് 39

2  വന R മകള 14

3 അമൽേദവ H മകന 12

4 േദവകി അമ 92

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ സതികമാരി ഭാര് 61

2 കിരൺ വി എസ മകന 33

3 മധകഷണ വി എസ മകന 31
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

 
നമര:എ8-19814\2021 02-09-2021
 
   െനയാറിനകര  താലകില   കനതകള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ പി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതകള വിേലജില   േമരിെസലിൻ എസ  േറാഡരികത വീട

കിഴകിൻകര ഉണൻേകാട , േബാധിപിച അേപക   കനതകള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(4)

 
നമര:എ1-19779/2021 02-09-2021
 
   െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ െക  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പളിചല  വിേലജില    രമണി  െക   ആസ ആർ ബി

ഭവൻ,മളവിള , േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(5)

 
നമര:A5-18858/2021 03-09-2021
 
   െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ േഗാപാലകഷണൻ നായർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരിെസലിൻ എസ ഭാര് 51

2 വിശാഖ എം രാേജനൻ മകന 27

3 വിദ് എം രാേജനൻ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി െക ഭാര് 69

2 ബിന ആർഎസ മകള 40
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 എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കളതര  വിേലജില    സഗതകമാരി

ഉചകട,കഴിഞാറ്  വിള (HSWard)േഗാപാലസധ (ഓൾഡ മണകന  പതഉൻ വീട)െക പി  വി  640  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(6)

 
നമര:A5-1445/2021 06-09-2021
 
   െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാരി അമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   േകശവൻ നായർ  കന്ാകമാരി ,ൈപങളം പി

ഒ  െകാടാരം  േദശം വിജയവിലാസം പതൻവീട ,  േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2008  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(7)

 
No: A1-19591/2021 02-09-2021
 
    No t i ce  i s  he reby  g i ven  to  a l l  to  whom  i t  may  be  concern  tha t  G i r i j a . J  S i ndhu  Bhavan ,

Aandimamvila,Dhanuvachapuram,Dhanuvachapuram.P,O, Kollayil Village, Neyyatinkara Taluk of Thiruvananthapuram District

has filed an application  of a legal heirship certificate in respect of the legal  heirs of her Wife late C.Gopi who expired on

12-05-2021 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 C.Gopi. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഗതകമാരി ഭാര് 71

2 രതന എസ @ രതനസധ മകള 47

3 വിജ ജി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വികമൻ നായർ െക ഭരതാവ 69

2 േകശവൻ നായർ െക മകന 25

28th September 2021Revenue Department7797
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SCHEDULE

 
  Parents of the Deceased are not alive        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 , Neyyatinkara 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.

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

1 Girija.J Wife 59

2 Preetha.G.G. Daughter 38

3 Hemalatha.G.G. Daughter 37

4 Sindhumol.G.G. Daughter 35
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