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NOTICE

 
നമര:ജി4-27067/2021 06-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ തങമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   രമാേദവി എം റി  മാധവം െവണിയർ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021 -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. 

നമര:ജി4-26885/2021 06-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േമാഹൻ കമാർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   ഒ െജ ഗിരിജാകമാരി

ഗിരിജ  സദനം  ചാവടിനട  െവങാനർ പി  ഒ  െവങാനർ ,  േബാധിപിച  അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021 -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 രമാേദവി എം റി മകള 53

2 റി സരളബായി മകള 75

3 ശ്ാമളബായി മകള 72

4 റി ലളിത കമാരി മകള 69

5 ജയകമാരി മകള 61

6 എം േവണേഗാപാൽ മകന 62

7 നനകമാർ എം മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഒ െജ ഗിരിജാകമാരി ഭാര് 55

2 രശി േമാഹൻ എം ജി മകള 32

3 േരഖ േമാഹൻ എം ജി മകള 28
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി4-27557/2021 07-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ രാജമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   സി സദാശിവൻ നായർ  കരമം പി ഒ ഇടഗാമം

കിഴങവിള രാധാനിവാസ , േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021  -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. 

നമര:ജി4-26221/2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ജബാർ സവാദ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   ൈഷമ ബീവി സവാദ  അൽ

ഖലീജ െറയിൽേവ േസഷന സമീപം കണിയാപരം , േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2020  -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. 

നമര:ജി4-27242/2021 07-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ എം നായർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   ആശാ എസ രാജ  കരമന

തളിയിൽ SKRA 7 രശി വിലാസതിൽ  , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ സേഹാദരി 77

2 സി സദാശിവൻ നായർ സേഹാദരൻ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷമ ബീവി സവാദ ഭാര് 47

2 അബിൻ സവാദ മകന 24

3 അഫീൻ സവാദ മകള 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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   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. 

നമര:ജി4-27349/2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആഗനസ ധനേകാടി

@ ആഗനസ േസവ്ർ എസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ

വിേലജില   സാബൻകടി  എ   വടിയർകാവ പി  ഒ  ANRA-151  ൈകപിരിേകാണം ലിറിൽ ഫവർ ഭവൻ TC 6/500(1),

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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. 

നമര:ജി4-27367/2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   കളിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ ൈസലസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളിയര വിേലജില   സിസിലറ് എസ  െവങാനർ കലിയർ പി

ഒ കാകാമല അജി ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   കളിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -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. 

നമര:ജി4-27428/2021 07-09-2021
 

1 തങമ െക അമ 74

2 ആശ എസ രാജ ഭാര് 42

3 മാളവിക എ ബി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബൻകടി എ മകന 53

2 ൈനനാൻ എ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസിലറ് എസ ഭാര് 64

2 വിൽഫഡ സി എസ മകന 41
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   തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ രവീനൻ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പഞമി െക  വടിയർകാവ പി  ഒ

െതാഴവൻേകാട െലയിൻ TC10/1938/1ൈചതന് , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021  -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. 

നമര:ജി4-22570/2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െചലപൻ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പഷലത  വടിയർകാവ കരിമൺകളം

കുവിളാകത് വീട മാരൻേകാട , േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2015 -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. 

നമര:ജി4-27265/2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ ജി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േപരരകട  വിേലജില    അജിത  കമാർ   എസ എസ

മണികണേഠശ്രം  പി  ഒ  െനടയം  ചിനിേകാണത്  വീടിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഞമി െക ഭാര് 70

2 രമ് പി ആർ മകള 38

3 രശി പി ആർ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ സി മകന 52

2 ലളിത സി മകള 50

3 രമണി മകള 48

4 പഷലത മകള 44

5 മധസദനൻ സി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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   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. 

1 അജിത വിജയൻ മകള 44

2 അജിത കമാർ  എസ എസ മകന 42

05th October 2021Revenue Department7911
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-27553/2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജശ്രി 'അമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   മേഹഷ എ ആർ  ഇൻഡസിയൽ എേസറ് പി ഒ

പാപനംേകാട ഗൗരി TC 51/2809, േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021 -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. 

നമര:ജി4-27559/2021 07-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   േനമം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാമണി  'അമ എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില    ൈസധ ൈസമൺ െക എസ

ഇൻഡസിയൽ എേസറ് പി ഒ േകാലിയേകാട സധ ഭവൻ TC 52/710(2), േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -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. 

നമര:ജി4-14928/2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ കഷൻ നാടാർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   ചിതേലഖ വി െക  TC 51/541 രാമവിലാസ

പാപനംേകാട ,  േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹഷ എ ആർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസധ ൈസമൺ െക എസ മകള 33

2 ൈസന ൈസമൺ െക എസ മകള 29
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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. 

നമര:ജി4-27558/2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസ ചനൻ സി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   ലീന േജാർജ ആർ  ഇൻഡസിയൽ എേസറ്

പി ഒ സത്ൻ നഗർ മിസാ TC53/1455(1), േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2020 -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. 

നമര:ജി4-24791/2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   ലീല എസ  മടയാട പി ഒ ചിറയിൽ വീട

വി എൽ സദനം , േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിതേലഖ വി െക മകള 51

2 വസനകമാരി ഭാര് 76

3 വി െക േലഖ മകള 55

4 ചിതകമാർ വി െക മകന 50

5 ബിന വി െക മകന 48

6 ബീന വി െക മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന േജാർജ ആർ ഭാര് 54

2 ആഷലി േറാസ എൽ ആർ മകള 34

3 െബൻ ദാസ ആർ എൽ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല എസ ഭാര് 53

2 േഘാഷ വി എൽ മകന 36

3 സരിത വി എൽ മകള 35
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   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. 

നമര:ജി2-23990/2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില    പടം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജഗദമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   എസ വിജയകമാർ  TC13/1048 മീന വിഹാർ

കണമല െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2019 -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. 

നമര:ജി2-25440/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ വി  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   ഷീബ എസ  വനാവൻ TC 20/751

േപരാപർ മേകാലയൽ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ വിജയകമാർ മകന 71

2 ശീേദവി െജ മകള 69

3 ശീകമാരി െജ മകള 67

4 ഉഷാകമാരി െജ മകള 66

5 േശാഭനകമാരി െജ മകള 65

6 മീന എസ െജ മകള 59

7 ഗീത എസ െജ മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എസ ഭാര് 47

2 ആേരാമൽ എസ എസ മകന 21

3 ആർച എസ എസ മകള 17
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നമര:ജി2-26437/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ രാമകഷൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   അനരാധ ആർ  TC29/1529(1)CRA121േപാസ്

ഓഫീസ െലയൻ െപരനാനി വളകടവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2020 -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. 

നമര:ജി2-24886/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കണൻ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   െക കാശി അശ്ിൻ  ശീ ശാസ

TC15/688(10) പാേലാടേകാണം േറാഡ ശാസമംഗലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -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. 

നമര:ജി2 25836/2021  09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വസനകമാരി അമ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   മായാ വി നായർ  TC

22/691 ശീകഷ വിലാസം മംഗലം  െലയൻ MLR 39ശാസമംഗലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനരാധ ആർ ഭാര് 62

2 ഹരിണി രാമകഷൻ മകള 38

3 ശ്ാം സനർ ആർ മകന 32

4 രഗിണി സനരം അമ 95

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക കാഞനമാല ഭാര് 52

2 െക കാശി അശ്ിൻ മകന 27

3 കാരണ് ലകി െക മകള 21
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   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. 

നമര:ജി2-25578/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരികടി അമ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   ജി േലഖ  ഗൗരി വിഹാർ TC 2/1856,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-1986 -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. 

നമര:ജി6-26722/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാജമ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   ആർ ഉഷ  തിരവനനപരം GPO PO

പനവിളേറാഡ വാഴവിള TC 26/1360  , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായാ വി നായർ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാകമാരി ജി മകള 63

2 േലഖ ജി മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി ആർ മകള 68

2 എസ വിജയരാജ മകന 62

3 ആർ ഉഷ മകള 61

4 എസ െസൽവരാജ ഇമാനേവൽ മകന 59

5 എസ ജീവരാജ മകന 58
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-21020/2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഉളിയഴര വിേലജില   പതാപൻ  അനിൽ ഭവൻ കീഴാറർ

അണർേകാണം , േബാധിപിച അേപക   ഉളിയഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-1996 -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. 

നമര:ജി6-25591/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   സജി റി  ശീകാര്ം പി ഒ െചറവയൽ

തയാടേകാണം  , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -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. 

നമര:ജി6-27193/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   കടകാമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകാമളി വിേലജില   സജി കമാർ എ  ശീകാര്ം പി ഒ

െചറവയൽ ചർച്  െലയിൻ TC 5/1741(2)  BS നിവാസ   ,  േബാധിപിച അേപക   കടകാമളി വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാപൻ ഭരതാവ 65

2 കവിത മകള 33

3 അശ്തി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജി റി മകന 40
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2019 -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. 

നമര:ജി4-27770/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ രാജലകി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   മരളി െജ  പജപര പി ഒ പാലസ വയ  േറാഡ

CRA-D1 പവിതം , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021 -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. 

നമര:ജി4-27681/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനജാകി എൻ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   രവി േഗാവിനൻ  വടിയർകാവ പി ഒ

െകാടങാനർ TC 37/189 GNRA 76A രശി നിലയം , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷമ എൻ ഭാര് 77

2 ഗീത െക മകള 57

3 ബിന െക മകള 53

4 സജി കമാർ എ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളി െജ ഭരതാവ 57

2 ബിന എം ആർ മകള 34

3 ഇന എം ആർ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭ േഗാവിനൻ മകള 66

2 ലത േഗാവിനൻ മകള 62

3 രവി േഗാവിനൻ മകന 59
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   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. 

നമര:ജി4-27654/2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   കളിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മനശങർ എം എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളിയര വിേലജില   സീത േദവി െജ  േനമം പി ഒ

ശാനിവിള വിേവകാനന നഗർ കീേഴപതകടി  നനനം വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കളിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -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. 

നമര:ജി2-26178/2021  10-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില    േമനംകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആൽബി  െപേരര

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   മാസില േഗാമസ  ഗ്ാലകി

െകാചതറ പളിതറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2004 -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. 

നമര:ജി2-22918/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മധസദനൻ നായർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   െക എൽ രഗിണിേദവി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീത േദവി െജ അമ 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാസില േഗാമസ ഭാര് 80

2 ടീസാ ജാസിൻ മകള 49

3 ജാസിൻ െകനഡി മകള 45

4 േജായികടി മകന 55

5 േജാണികടി മകന 52
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അമ  TC 4/1249 നീലേമരർ ഹൗസ PR െലയൻ കറവൻേകാണം  , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2021 -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

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി2-22381/2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഷാഫി എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   റകിയ ബീവി എം  കിരൺ

േമാസക് െലയൻ പതൻേതാപ് ചിറാറമക് പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021  -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

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി2-25342/2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി ഫാൻസിസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   വിേകാറിയ എഫ  ചിറല

ൂർ പതൻകളം വീട കറവൻേകാണം , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എൽ രഗിണിേദവി അമ ഭാര് 76

2 ദീപകമാർ എം നായർ മകന 51

3 ഇനേലഖ നായർ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയ ബീവി എം ഭാര് 64

2 ഫഹദ എം എസ മകന 43

3 ഫഹീം എം എസ മകന 42

4 ഫവാസ എം എസ മകന 40

5 അസമ ബീവി എസ മകള 35

6 ഫാതിമ ഷാഫി മകള 26

7 െഫയറസ മഹമദ എസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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   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. 

നമര:ജി2-25190/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവപകാശ  എനയാളട

െ   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ശാസാമാംഗലം  വിേലജില    ഇനിര  എസ  നായർ

കാവിൽപറത്  ഹൗസ കവടിയാർ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   ശാസാമാംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2017  -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. 

1 വിേകാറിയ എഫ മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര എസ നായർ അമ 74
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6 26148/2021 10-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   സധ പി  ശാന ഭവൻ മണയൽ ഹരിജൻ

േകാളനി മരകംപഴ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2020 -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. 

നമര:ജി6 26263/2021  09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ  മരേകശൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   മിന എം ആർ  പൗർണമി

കേണാടേകാണം െലയിൻ ഉളർ െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ തിരവനനപരം , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-07-2017  -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. 

നമര:ജി6 25587/2021  09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  പി  േജാസഫ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ പി ഭാര് 41

2 പി ൈകലാസ മകന 15

3 പതിഭ എസ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിഥൻ എം ആർ മകന 26

2 മിന എം ആർ മകള 25
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എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   ലീല േജാസഫ  പടയാടി

ഹൗസ ഹൗസ നമർ 2 അനപമ നഗർ േപാങംമട െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-07-2021  -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. 

നമര:ജി6 25957/2021  09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിനിേമാൾ െക എൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   വിന സി വി  പണവം

െകഎആർഎ-ഡി24 റി സി5/33 െചമകവിലാസം േറാഡ തിരവനനപരം   , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

01-2020  -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. 

നമര:ജി 6 28865/ 2021 10-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശരത് എസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   ലീല ബി  പാലവിള വീട െലനിൻ നഗർ

പാളയം , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല േജാസഫ ഭാര് 79

2 േജകബ േജാസഫ മകന 57

3 ടീസ േജാസഫ മകള 54

4 ബിന േജാസഫ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിന സി വി ഭരതാവ 46

2 പണവ വി ശംഭനാഥ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ബി അമ 65
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   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. 
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4 26006/2021  07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േഗാപാലകഷൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   െക ഷീലാ കമാരി

വടിയർകാവ പി ഒ േതാപമക് VP8/TC 1506(1) ഇനീവരം , േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഷീലാകമാരി ഭാര് 57

2 ആരതി േഗാപാൽ ജി എസ മകള 34

3 േരവതി കഷൻ ജി എസ മകള 31
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 24241 2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ േവലായധൻ നായർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   വതലകമാരി എസ  ലകി

റി സി 21/ 523 എസ സി ആർ എ 81 കരമന പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -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. 

നമര:ജി 2 24236/ 2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി തളസിദാസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   ഭഗവതി അമാൾ ആർ  റി സി 39/ 807

ബാങ് ഹൗസ ചാല , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2019 -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. 

നമര:ജി 2 24149/ 2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയം േസവ്ർ  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതലകമാരി എസ ഭാര് 71

2 അരൺ വി നായർ മകന 39

3 ആശ വി നായർ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭഗവതി അമാൾ ആർ ഭാര് 62

2 സജി റി മകന 39

3 രാജി റി മകന 38
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 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   േമരി വതല  ആർഷഭവൻ െസന് പീറർ

െലയൻ തമ പളിതറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2021 -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. 

നമര:ജി 2 23690/ 2021 07-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവജി  െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   െക എൽ അംബിക ശിവജി  റി സി 74/ 1303 എ

ആർ എ 217  േകാഴിേയാട െലയൻ പാൽകളങര ,  േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021  -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. 

നമര:ജി 2 24150 / 2021 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലിയാരകഞ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   അബസാബീവി  അൻസാരി മൻസിൽ

മണകാടവിളാകം ചിറാറമക് പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിഗറി എകസ െഫർണാണസ മകന 69

2 േമരി വതല മകള 55

3 സശീല േമരി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എൽ അംബിക ശിവജി ഭാര് 63

2 ശിവരഞിനി എൽ എസ മകള 40

3 ശിവരഞഷ എൽ എസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബസാബീവി ഭാര് 78

2 ഹൈസൻ എ മകന 60

3 അൻസാരി എ മകന 53
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   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. 

നമര:ജി 2 19987/ 2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാരൻ നായർ എൻ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   രതകമാരി റി

ശീവിലാസ ചിതനഗർ സി എൻ ആർ എ എ -88 റി സി 42/ 1417 പജപര , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

12-2020  -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. 

നമര:ജി2-24138/2021     07-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   കടപനകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി   ഒ  സാമേവൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   െകാചേതസ്  സാമവൽ

TCXII/1968 പനംതണിൽ നടവനല േമേലതിൽ നാലാഞിറ ,  േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2019 -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

4 നിസാർ എ മകന 47

5 ഷീജ എച് മകള 45

6 നൗഷാദ എ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതകമാരി റി ഭാര് 49

2 േരഷ ആർ മകള 25

3 രാഹൽ എസ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചേതസ്  സാമവൽ ഭാര് 71

2 റീന സാമവൽ മകള 42

3 േറായി സാമവൽ മകന 40

4 െറഞി സാമവൽ മകന 39
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി 2 16364/ 2020 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനരം െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   മലിക െക  ശാനിഭവൻ ൈവ എൻ ആർ

എ -84 ഡി ടി സി 39 / 1776 യമന നഗർ മനാം സീറ് മണകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2019 -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. 

നമര:ജി 2-25361/2021    07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ആർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   സേലഖ എസ  തിനവിളാകത വീട

കിഴേകഭാഗം പാതിരപളി കടപനകന് പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-01-2021  -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

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി 2 15026/ 2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി െക േമാഹനൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   േശാഭ റാണി  ടി സി

16/ 367 -1 േതവർതല ഇ വി ആർ എ -193 ഇടപഴിഞി ൈതകാട , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

12-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക െക ഭാര് 54

2 രാജീവ എസ മകന 30

3 വിഷ എസ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ എസ ഭാര് 60

2 ആശ ബി എസ മകള 37

3 അന ബി എസ മകള 35
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   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ റാണി ഭാര് 66

2 ശാലിനി വി നായർ മകള 40

3 മാലിനി േശാഭ േമാഹൻ മകള 37
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6 26013/2021 10-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി ബി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   േകാമളൻ  നീത ഭവൻ പതിനാറാംൈമൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -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. 

നമര:ജി 2 22890/ 2021 22-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   മണകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ ദിലീപ  കമാർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   എ എസ തങം  ദീപം ടി സി

22/ 303 (5 )സി ആർ ഡബയ എ 187 ആറകാൽ മണകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021 -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. 

നമര:ജി6 26055/2021 10-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംസദീൻ എം  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളൻ ഭരതാവ 57

2 നീത െക ആർ മകള 23

3 നിധിൻ െക ആർ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ എസ തങം ഭാര് 63

2 ദിവ് ഡി റി മകള 38

3 ഡി റി ദീപക കമാർ മകന 32
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 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   നിസാമദീൻ എസ  നിസാം മൻസിലിൽ

േതാനയൽ പി ഒ മംഗലപരം , േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021 -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

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി2`23998/21 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റസലമ ടി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടപനകന്  വിേലജില   ഗീത  പി  ആർ  പുംകളം  വീട

കടപനകന് ഔട് േഗാത് കടപനകന് പി ഒ    , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2021  -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. 

നമര:ജി 2-25335/2021   07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േനാർബർട് എസ  മിറാൻഡ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   ജഡി ആർ മിറാൻഡ  െസറീന

TC2/1220 PRA139 െപാടകഴി പടം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖൈരഷ ബീവി ഭാര് 61

2 നസീമ ബീവി െക മകള 45

3 നിസാമദീൻ എസ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പി ആർ മകള 49

2 േറാബിൻസൺ പി ആർ മകന 47

3 ബിന പി ആർ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഡി ആർ മിറാൻഡ ഭാര് 78

2 സിൽവിയ മിറാൻഡ ആർ മകള 59

3 ഐവാൻ ആർ  മിറാൻഡ മകന 57
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   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. 

നമര:ജി 2 25628/ 2021 25-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എസ രാജ കമാർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   വി വി രശി  കവടിയാർ ഗാർഡൻസ ബി 3

പശാനി കവടിയാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -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. 

നമര:ജി 2-25431/2021    07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ നായർ എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   േശാഭന എസ  TC41/799 A

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -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. 

നമര:ജി6 26369/2021 10-09-2021
 

4 സീറ ആർ മിറാൻഡ മകള 56

5 െസറിൻ െഫർണാണസ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി വി രശി ഭാര് 53

2 രാഹൽ ആർ മകന 28

3 രതീപ ആർ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന എസ ഭാര് 48

2 ഗൗരിശങർ എസ പി മകന 28

3 പാർവതി ശങർ എസ പി മകള 25
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   തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജികമാർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   സമ പി  ചാരവിളവീടൽ ആലപറംകന്

കനളർ പാർട് കിഴവിലം കറകട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -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. 

നമര:ജി2-24240/21 07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി അനിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   എസ ഇനിര  സൗപർണിക ടി സി 41/1839

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2021 -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. 

നമര:ജി 2-25576/2021  07-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എസ തങസ്ാമി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   താരേമാൾഎൽ  ഉപാസന

TC 3/2595(1) മരപാലം പടം പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി അമ 65

2 സമ പി ഭാര് 40

3 സരഭി എസ മകള 22

4 അഖിൽ എ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ഇനിര ഭാര് 50

2 ഗായതി അനിൽ മകള 28

3 േഗാകൽ അനിൽ മകന 23

4 പി ശാനമ അമ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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   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. 

1 താരേമാൾ എൽ മകള 40

2 മീരാേമാൾ എൽ മകള 39
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 24254/ 2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   കവടിയാര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഐ സാറാമ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   സജ ആനി ജി  റി സി 3 /

1611  കിഴേകവീട  േകശവദാസപരം  പടം  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021  -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. 

നമര:ജി6 5263/2021 02-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയേഗാപാൽ െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   ആർ ഗീത  TSGRA III

TC28/404 ശാസാം േകാവിൽ േറാഡ ൈതകാട , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2021  -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

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:ജി 2 23472/ 2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ നൗഫൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   ഐഷാറാണി  പേനാടത് വീട റി സി 36/ 1866

(1 )വളകടവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ ആനി ജി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ ഗീത ഭാര് 58

2 വിജയ േകശവ മകന 28
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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. 

നമര:ജി 2 26884/ 2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാർ വി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   ബിജി  എസ എൽ  അകതവിളാകം

തളിയൽ കരമന , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -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. 

നമര:ജി 6-27189/2021   09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ നായർ െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   സശീല റി  തിരവലം പി ഒ

പഞകരി TC-65/1324(57/1685) കാവിൽ പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-04-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷറഫനിസ ഭാര് 58

2 ഐഷാറാണി മകള 32

3 െമഹർനിസ അമ 84

4 മഹമദ ഇകബാൽ സേഹാദരൻ 64

5 മഹമദ ഹാസിഫ സേഹാദരൻ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജി എസ എൽ ഭാര് 38

2 ആദിത്ൻ എസ ബി മകന 13

3 സശീല ബി അമ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല റി ഭാര് 65

2 അനിൽ കമാർ പി മകന 45
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   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. 

നമര:ജി2-23988  07-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ സി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടപനകന് വിേലജില   ഇനിര പി   എ ജി  ആർ എ 56

ഗരസതതി അകയാ ഗാർഡൻസ നാലാഞിറ പി ഒ കടപനകന് , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2020 -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. 

നമര:ജി 2 24463/ 2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   കടപനകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  എം  സാമവൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   എം ഇ സാറാമ  െക

ആർ 55  പനിതരേതൽ േപരർകട പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   കടപനകന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-07-2018  -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. 

നമര:ജി 6-43217/2018    16-08-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര പി ഭാര് 64

2 ൈസജ വി മകന 49

3 ഷീജ ഐ മകള 47

4 മദല െക മകെന ഭാര് 33

5 മിതാതജൻ പൗതൻ 12

6 കരണ എം ബി പൗതി 7

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ഇ സാറാമ ഭാര് 84

2 ഗീവർഗീസ സാമവൽ മകന 52

3 സകറിയ പി സാമവൽ മകന 50

4 സസൻ എബഹാം മകള 53
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    തിരവനനപരം   താലകില   ൈതകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി  അമ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   ശശികലാേദവി  ൈതകാട

വിേലജിൽ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-1999 -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. 

നമര:ജി 6-19124/ 21 10-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   െവയിലര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഹീം  എം

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   ആബിദബീവി  െവയിലർ

ഹിലാൽ മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന     -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. 

നമര:ജി 2 25577 / 2021 18-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭഗവതി  അമാൾ ജി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   ചിദംബരം ആർ  റി സി 24/

3429 ശീകഷ െകസൺ േറാഡ കവടിയാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികലാേദവി എസ മകള 58

2 രാേജനൻ നായർ മകന 56

3 രവീനൻ നായർ മകന 54

4 മരളീധരൻ നായർ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആബിദ ബീവി ഭാര് 58

2 സാബിറ എ മകള 35

3 ഷബീൾ ആർ മകന 30

4 ഹിലാൽ ആർ മകന 30

5 മഹമദ നബീൽ എ മകന 28
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   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജേഗാപാലൻ കഷമർതി മകന 74

2 ചിദംബരം ആർ മകന 71
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6-26800/2021    09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ സകരിയ @ അനമ

മ േജാർജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   മാതയ േജാർജ

വഴതകാട TC14/1615 , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -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. 

നമര:ജി 6-26529/2021    09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   ഗംഗാധരൻ എ  െവളായണി പി ഒ പങളം

ചരവിള പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021  -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. 

നമര:ജി6 26281/2021  10-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ദാസ  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതയ േജാർജ മകന 50

2 എലിസബത് േജാർജ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാധരൻ എ ഭരതാവ 71

2 ബാബ ജി മകന 47

3 ബിന ജി മകന 46

4 ഷാജി ജി മകന 45
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അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയഴര വിേലജില   റി സജകമാരി  പിജി ഭവൻ സര്നഗർ 87

മലപരിേകാണം പൗഡിേകാണം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഉളിയഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -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. 

നമര:ജി 6 26528/ 2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ ഡി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   േസത ആർ  പാചൂർ നടവിലേശരി

പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -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. 

നമര:ജി 6 26268/ 2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനനാഥ ഭാസ പി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   ൈശലജകമാരി എസ

ഊറകഴി ഫയചർെസനർ 6 എ 3 , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി സജകമാരി ഭാര് 61

2 പിജി എസ ദാസ മകന 38

3 റാണി എസ ദാസ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസത ആർ ഭാര് 63

2 രാേജഷകമാർ എസ മകന 42

3 ചിത എസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജകമാരി എസ ഭാര് 71

2 സീമ എസ ഭാസ മകള 44

3 സിബ എസ ഭാസ മകന 39
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   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. 

നമര:ജി4 27648/2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി  'അമ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   ലകി നായർ  I A2

ആർട െടക േരാഹിണി േതാപ്  മക്  വടിയർകാവ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2020 -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. 

നമര:ജി6-26714/2021     09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   കടകാമളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജകമാർ  എം

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകാമളി വിേലജില   സിനരാജ എ ആർ

ശീകാര്ം െചറവയൽ േപമ  വിലാസതിൽ  ,  േബാധിപിച അേപക   കടകാമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-07-2021  -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. 

നമര:ജി 2 13829/ 2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറയചൽ എബഹാം

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   എ മാതയസൺ  അടപനാം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി നായർ മകള 62

2 ശീലത പി മകള 60

3 പി പരേമശ്രൻ നായർ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമകമാരി അമ 70

2 സിനരാജ എ ആർ ഭാര് 36

3 ശിവാനി ബി എസ മകള 9
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കണതിൽ ഹൗസ നമർ 4 അമലനഗർ കവടിയാർ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2020 -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. 

നമര:ജി 2 19166/ 2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   കവടിയാര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷകമാർ  ബി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   ഉദയശീ െക എസ  വരം

വീട  ബി  17  ൈകരളി  നഗർ കറവൻേകാണം ,  േബാധിപിച  അേപക   കവടിയാര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021  -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. 

നമര:ജി6-25957/2021  09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിനിേമാൾ െക എൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െചറവയല  വിേലജില    വിന  സി  വി

െചമകവിലാസം േറാഡ ടി സി 5/ 33 െകഎ ആർ എഡി 24 പണവതിൽ   , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

01-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ മാതയസൺ ഭരതാവ 89

2 മിനി എം േറാജി മകള 56

3 മേനാജ മാതയ മകന 54

4 എബഹാം മാതയ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉദയശീ െക എസ ഭാര് 51

2 ഗൗതമി എസ കമാർ മകള 25

3 രാഹൽ എസ കമാർ മകന 21

4 േരാഹിത എസ കമാർ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിന സി വി ഭരതാവ 46
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   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. 

നമര:ജി 2 19768/ 2021 14-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഗത േജ്ാതി

സചിദാനന േയാഗിറാം സരജി  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം

വിേലജില   എസ പസന  േജ്ാതിർ മഠം ആൽതറ നഗർ െവളയമലം , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-11-2020  -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. 

2 പണവ വി ശംഭനാഥ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ പസന ഭാര് 56

2 ൈവശാഖ എസ കമാർ മകന 31

3 ൈവശാലി എസ കമാർ മകള 29
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 4 27896/ 2021 17-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െജ അജിത  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   െജ വിദ്ാധരൻ  അജിത ഭവൻ റി സി 20/

1463 കഞാലംമട കരമന പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021 -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. 

നമര:ജി 6 25938/ 2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ വി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   അനപിയ ആർ  േരവതി റി സി 40/ 1267

ജഗതി ൈതകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021  -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. 

നമര:ജി6-26058/2021 09-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ വിദ്ാധരൻ ഭരതാവ 62

2 അനപ വി മകന 31

3 കാർതിക വി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി രമണി അമ 60

2 അനപിയ ആർ ഭാര് 36

3 അഭിേഷക ബി മകന 14

4 പാർവതി എ മകള 10
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   തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈബജ എം  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില    രജി എൽ    ഇടവിളാകം മാവിളവീടിൽ

മരകംപഴ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2020 -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. 

നമര:ജി4 27621/2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ നായർ െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   രാധിക രവീനൻ  കഷ ഭവൻ

TC 18/353 ആറാമട പി ഒ പനയാമകൾ  , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2020 -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. 

നമര:ജി 2 26473/ 2021 10-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െഷറീഫ എം  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   നദീറ എ  റി സി 35/ 1026 (2)മനതബിലാൽ

നഗർ വളകടവ  , േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷപവലി ബി അമ 67

2 രജി എൽ ഭാര് 30

3 ശീഹരി ൈസജ മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധിക രവീനൻ മകള 38

2 രതമ െക ഭാര് 73

3 രാേധഷ ആർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നദീറ എ ഭാര് 47

2 മഹമദ റംസാൻ എം മകന 26
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   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. 

നമര:ജി 6 26266/ 2021 10-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   കടകാമളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവപസാദ  എം

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകാമളി വിേലജില   ദീപ എ  കടകംപളി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021 -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. 

നമര:ജി4 27569/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ േജകബ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   രാജാമണി  TC19-1021/1 രാജമണി േകാേടജ

തടാൻവിള െലയിൻ തമലം പജപര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -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. 

നമര:ജി 4 27348/ 2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േവണേഗാപാലൻ

3 റിസ്ാന എൻ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ശാരദയമ അമ 71

2 ദീപ എ ഭാര് 43

3 ഗംഗാപസാദ എസ ഡി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജാമണി ഭാര് 56

2 േജാളി ആർ െജ മകള 36

3 േജാബി ആർ െജ മകള 31
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നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   സഷമ ജി  റി

സി 6/ 1281/ 1 ആര്ാലയം േകാണത കളങര വടിയർകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021 -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. 

നമര:ജി6-25586/ 2021  09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാഫിയ ബീവി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   സജത് ഹൈസൻ  എണറ  ഫാറ്

നമർ 8  ശീകാര്ം പി ഒ   , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021 -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. 

നമര:ജി4 27776/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ അജിത്കമാർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   റി ആർ മഹാലകി

ശീഹരിഭവനിൽ പടയണിേറാഡ വടിയർകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ ജി ഭാര് 57

2 ആര് വി എസ മകള 26

3 അനഷ വി എസ മകള 25

4 അനസയ വി എസ മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജത് ഹൈസൻ എം ഭരതാവ 69

2 സലീൽ ഹയസ എസ മകന 45

3 ഡയാന ഹൈസൻ എസ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി ആർ മഹാലകി ഭാര് 48

2 രാം കമാർ എ മകന 28
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   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. 

3 എ രാജ കമാർ മകന 23
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6 27304 / 2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനനകഷൻ െക വി

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   ലകി എ കഷൻ  ൈതകാട

, േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2001 -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. 

നമര:ജി6-25589/2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ എം  എ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   ബി സശീല  മായഭവൻ

പലയനാർ േകാട തറവികൽ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2014 -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. 

നമര:ജി6 26953/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േമേലേതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി സമതിയമ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി എ കഷൻ ഭാര് 82

2 െവങിടാചലം എ മകന 56

3 നാരായണൻ എ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി സശീല ഭാര് 71

2 സൗമ് എം എസ മകള 40

3 അജിൻ എം എസ മകന 31
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എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമേലേതാനയല വിേലജില   ചനേമാഹനൻ

നായർ ബി  കടവർ പി ഒ ഐകടിേകാണം ചനവിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   േമേലേതാനയല വിേലജ

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

02-2020  -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. 

നമര:ജി6- 26269/ 2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക അബൽറഹിമാൻ പിള

@ െക എ റഹീം  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   മഹമദ

പാതമാൾ ബീവി   ടി  സി  1442  3  എ ൈസൈലൻ സിംഫണി വഴതകാട ൈതകാട പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക

ൈതകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021  -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. 

നമര:ജി2-29189/21 21-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ജഗദീശ്രി  'അമ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   ഗിരികമാർ എസ  ഗജാസ ഇ

ആർ എ-525 ഇലങം േറാഡ െനടങാട കരമന പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ചനിക മകള 64

2 ചനേമാഹനൻ നായർ ബി മകന 59

3 അംബിക എസ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ പാതമാൾ ബീവി ഭാര് 71

2 റമീന ബീഗം മകള 40

3 റബീന ബീഗം മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരികമാർ എസ മകന 61
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   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. 

നമര:ജി6 17868/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി രാജ കമാർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയഴര വിേലജില   പൗർണമി  പൗഡിേകാണം സ്ാമിനാഥപരം

പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഉളിയഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2010 -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. 

നമര:ജി6 26264/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സരസ   എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   സി രാജപൻ   വിജയ നിവാസ TC 5/681

ശാസാംേകാണം െചറവയകൽ ശീകാര്ം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021  -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. 

നമര:ജി 6 32453 / 2021 30-09-2021
 

2 ശീകല ഹരികമാർ മകള 59

3 അജിതകമാർ എസ മകന 56

4 എസ സജിതകമാർ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 57

2 പൗർണമി മകള 37

3 പാർവതി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി രാജപൻ ഭരതാവ 85

2 ആർ വിജയരാജ മകന 53
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   തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചന എസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ൈതകാട വിേലജില   േമാഹൻ ആർ  റി  സി  24/  268

ശാസാംേകാവിൽ േറാഡ ൈതകാട , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2019 -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. 

നമര:ജി 2 27222/ 2021 17-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിൽ കമാർ ആർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   സംഗീത ജി  റി സി 2/ 721 ഗീത ഭവൻ ചാലകഴി

േറാഡ െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി െനേറാ മകള 64

2 േമാഹൻ ആർ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത ജി ഭാര് 40

2 കീർതന എസ മകള 7

3 വസനകമാരി എസ അമ 72
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