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Thiruvananthapuram District

 
Neyyatinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ1-16238/2021     02-09-2021
 
 കാടാകട   താലകില   അനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ എം  െചങൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അനവര വിേലജില   വി ൈവ ശീകല  െചങൽ , പേരതയെട

മകള േബാധിപിച അേപക   അനവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-11-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികനമാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില  

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. 

 
:എ5-18987/2021     02-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫവർകിസി ഡി   ഉചകട പി ഒ

െവടകാട കാരണ് ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരംകളം വിേലജില

േലാറൻസ എസ  ഉചകട പി ഒ െവടകാട കാരണ് ഭവനിൽ , പേരതനെറ ഭരതാവ േബാധിപിച അേപക   കരംകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-06-2007  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികനപിതാവ േദവദാസ ജി മാതാവ െഡയസി എനിവർ ജീവിചിരിപില  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. 

 
:എ8-19879/2021     02-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടിഅമ  പി  ആറാലമട

് പി ഒ ആരംഗമകൾ േദവികഷ     എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ൈവ ശീകമാർ മകന 54

2 വി ൈവ ശീകല മകള 53

3 വി ൈവ ശീനിവാസ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലാറൻസ എസ ഭരതാവ 67

2 അജിൻ േലാറൻസ മകന 23

3 അനജ എഫ േലാറൻസ മകള 22
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വിേലജില   വതല എൽ  ആറാലമട പി  ഒ ആരംഗമകൾ േദവികഷ    ,  പേരതയെട മകള േബാധിപിച അേപക

അതിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികനമാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:എ 1-19720/2021    02-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  എസ ഹരികമാർ

നടർെകാല  കഴിവിള സവിധതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില

വിേലജില   മിനികമാരി  എസ  നടർെകാല  കഴിവിള സവിധതിൽ ,  പേരതനെറ ഭരതാവ േബാധിപിച അേപക

െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികനപിതാവ ജീവിചിരിപില   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. 

 
:എ1-19644/2021    02-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ നാടാർ െക

െനയാറിൻകര പി ഒ ഓലതാനി ചിത -ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം

മറാവശ്ങൾക    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിൻകര , േനമം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജ എസ റി ,  െനയാറിൻകര പി ഒ ഓലതാനി ചിത -ൽ , േബാധിപിച അേപക

െനയാറിങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല മകള 61

2 പസനകമാരി മകള 59

3 അംബികകമാരി മകള 56

4 േവലപൻനായർ മകന 52

5 രമാേദവി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനികമാരി എസ ഭാര് 52

2 വിപിൻ എഛ മകന 31

3 സജിൻ എഛ മകന 27

4 സഭദയമ അമ 84
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ8-19907/2021 02-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   തിരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻ െജ  തിരപറം പി ഒ,

തിരപറം  പാറനിന പെതൻവീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ െപൻഷൻ ആനകല്ങകം,    മറ്

ആവശ്ങൾകം േവണിയം       ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപരം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രതമ ,  തിരപറം പി  ഒ,  തിരപറം പാറനിന പെതൻവീട  ,  േബാധിപിച അേപക

തിരപറം,  െനയാറിനകര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് 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. 

 
:എ1-19679/2021 02-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െവളറട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭി   െവളറട പി  ഒ,

ആറാടകഴി,  മടേയാട  േകാളനി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പഞായത്ഓഫീസിൽ   ഹാജരാകനതിനം

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളറട വിേലജില   പേരതയെട മകള ദീപ

എസ , െവളറട പി ഒ, ആറാടകഴി, മടേയാട േകാളനി   , േബാധിപിച അേപക   െവളറട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവ ചനൻ മകൻ ദീപ സി യം ജീവിചിരിപില ദീപ സി അവിവിവാഹിതനം നിസനതിയനം

ആണ    അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്

ം േ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 താമരാകി െജ ഭാര് 79

2 സജ എസ റി മകന 48

3 സജ എസ റി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമ ഭാര് 75

2 സജാറാണി മകള 49

3 ബിന െക സി മകള 41

4 അജിത് മകന 39

5 ലാലിേമാൾ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ എസ മകള 35

8106 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:എ1-19633/2021 02-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െവളറട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി  െവളറട പി ഒ കരിമരം

േതജസ് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഗാമീൺ ബാങ് െവളറട ശാഖ ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളറട വിേലജില   പേരതയെട മകള െറജിേമാൾ ബി  ,

െവളറട പി ഒ കാരമട കരിമരം േകാളനി , േബാധിപിച അേപക   െവളറട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പരതയെട

മാതാപിതാകളം ഭർതാവം   ജീവിചിരിപില  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. 

 
No: A8-19940/2021 02-09-2021
 
  Notice is  hereby given to  all  to  whom it  may be concern  that  Smitha S Nair  Sopanam,  PRA 131  Temple  Road,

Parottukonam Nalanchira, Ulloor Village,  Thiruvananthapuram Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application

of a legal heirship certificate to produce before Various in respect of the legal  heirs of late Lekshmi Kunju Sopanam, PRA

131 Temple Road, Parottukonam Nalanchira, Ulloor Village who expired on 25-08-2020 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 Lekshmi Kunju. that it is proposed

to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents and husband of the deceased are no

more.  Enquiry conducted through the Village Officer, Parassala, Ulloor, Thiruvallam reveals that the following persons are

the legal heirs of the deceased. 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. 

 
SCHEDULE

 
:എ1/19725/2021 02-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ  േകാടകാൽ പി

ഒ െതകേകാണം പനനിനതട് പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എഛ (എൻ എഛ) ഓഫീസിൽ

ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടകാൽ വിേലജില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറജിേമാൾ ബി മകള 37

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

1 Sajeev Kumar S L Son 49

2 Sajitha S Nair Daughter 44

3 Smitha S Nair Daughter 40

12th October 2021Revenue Department8107
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പേരതയെട ഭരതാവ സദാശിവൻ എസ  , േകാടകാൽ പി ഒ െതകേകാണം പനനിനതട് പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക    േകാടകാൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പരതയെട മാതാപിതാകൾ   ജീവിചിരിപില 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. 

 
:എ1-3566/2021 02-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാംസൺ പി  െക

കാഞിരംകളം  പി  ഒ  െനലികാകഴി  ജയാലയതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരംകളം വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സരസമ , കാഞിരംകളം പി ഒ െനലികാകഴി ജയാലയതിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം,

ആനാട, െകാലയിൽ, െനയാറിനകര വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-12-2001  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകളം മകൾ ജയയം

ജീവിചിരിപില.  പേരതയായ ജയ അവിവാഹിതയായിരന   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദാശിവൻ എസ ഭരതാവ 85

2 സേരനൻ എസ മകന 56

3 സഗതൻ എസ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ ഭാര് 78

2 ബീന റി എസ മകള 57

3 സജീവ റി മകന 50

4 ബിജീവ റി മകന 49

5 ഷീന എസ മകള 48

6 ജീന എസ മകള 48
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