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Thiruvananthapuram District

 
Neyyatinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ1-17760/2021 02-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െനലിമട പി ഒ വാലൻവിള  തങ

വിലാസം  തങയൻ നാടാർ ഡി 4-2-2015 ലം   െനലിമട പി ഒ െനലിമട തത്ം ൽ റസാലമ ആർ 12-7-2020 ലം  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതരെട  േപരിലള  െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾ  വാങനതിനം  മറ്    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകള വിേലജില   പേരതരെട  മകന ആർ റി വിജയൻ

, െനലിമട പി ഒ വാലൻവിള തത്തിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാടകള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    04-02-2015 ലം 12-7-

2020  മരണെപടതായം  പേരതരെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതരെട 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ റി തങം മകള 67

2 ആർ റി സേരാജം മകള 66

3 ആർ റി ലീല മകള 65

4 ആർ റി േദവരാജ മകന 63

5 ആർ റി വിജയൻ മകന 63
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyatinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ 1-19588/2021 02-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞകഷൻ വി

കാഞിരംകളം  പി  ഒ  പരതിവിള  രാഖി  ഭവൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗേജനൻ െക , കാഞിരംക ളം പി ഒ

െനടിയകാല ജി ജി സദനതിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെന

മാതാപിതാകളം ഭാര്യം മകളായ ലളിത ശ്ാമള 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗേജനൻ െക മകന 63

2 രമണി െക മകള 59

3 രാജൻ െക മകന 54

4 സിന എൽ െക (മരണെപട മകൾ
ലളിതയെട മകൾ )

പൗതി 41

5 ബിന എൽ െക (മരണെപട മകൾ
ലളിതയെട മകൾ

പൗതി 40

6 ഷീജ ഡി എസ (മരണെപട മകൾ
ശ്ാമളയെട മകൾ )

പൗതി 39

7 ഷിബ ഡി എസ (മരണെപട മകൾ
ശ്ാമളയെട മകൻ )

പൗതൻ 34

8 ഷജ ഡി എസ  (മരണെപട മകൾ
ശ്ാമളയെട മകൻ

പൗതൻ 32
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyatinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ1- 21435 / 2021 25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില പവാർ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബാഹേലയൻ,  േമേല കല

ുവിള  പതൻവീട  ,  അരമാനർ ,  പവാർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പവാർ  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ശിവരാജൻ െക ,  കഷസദനം,

അരമാനർ , പവാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  പവാർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. പേരതൻ അവിവാഹിതനം നിസനതിയനമാണ. 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. 

 
:എ 1 -21434/ 2021 25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില  പവാർ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ  കഷൻ,  ഭാര് സമാംഗി വി ,

കഷസദനം,  അരമാനർ  ,  പവാർ  പി  ഒ   എനിവരെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ     ഹാജരകനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പവാർ  വിേലജില   പേരതരെട  മകന ശിവരാജൻ െക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    28-09-2018 ,13 -03 -2021എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകളം

മകൻ ബാഹേലയൻ െക യം ജീവിചിരിപില. പേരതനായ ബാഹേലയൻ െക അവിവാഹിതൻ ആയിരന .  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. 

 
:എ1-21365/ 2021 23-09-2021
 
  െനയാറിനകര   താലകില    േകാടകാൽ   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ലീലാഭായി  െക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവരാജൻ െക സേഹാദരൻ 58

2 അനിത െക എസ സേഹാദരി 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവരാജൻ െക മകന 58

2 അനിത െക എസ മകള 53
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,കീെഴെതങനടവിള വീട, ചപാത് ,േകാടകാൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ കടിശിക  ആനകല്ങൾകം

മറാവശ്ങൾകം     ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ  വിേലജില   പേരതയെട

മകന ഷിബ എ  േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാമനാഥൻ നായർ മകന 63

2 േസാമവലി മകള 59

3 അനിൽകമാർ എ മകന 54

4 ഷിബ എ മകന 49
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyatinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ5 21114/2021 20-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാക കമാർ റി പി  അമരവിള

പി ഒ  ഉദിയൻകളങര ചരവിള പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്ബാങ് സംബനമായ ആവിശ്തിനം

ആശിത നിയമനതിനം  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   അമല എം  അമരവിള പി  ഒ

ഉദിയൻകളങര ചരവിള പതൻ വീടിൽ , പേരതനെറ ഭാര് േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാവ ജീവിചിരിപണ് പിതാവ 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 20037/2021 08-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കമലം  പാറശാല പി ഒ

െനടവാൻവിള പാപനംേതാടം രാജീവ േറാഡിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന രാജൻ സി  പാറശാല പി ഒ െനടവാൻവിള പാപനംേതാടം രാജീവ േറാഡിൽ ,  േബാധിപിച അേപക

പാറശാല ആനാവർ തിരപറം വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന പാറശാല പി ഒ

െനടവാൻവിള പാപനംേതാടം രാജീവ േറാഡിൽറിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  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. 

 
:എ8 19963/2021 08-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമല എം ഭാര് 51

2 അനീഷ എ മകന 29

3 അശ്തി േജായിവർഗീസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാണി െക മകള 50

2 രാജൻ സി മകന 49

3 ഉഷ സി മകള 47
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 െനയാറിനകര  താലകില   കരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജസമ ഇ  പുവിള പി ഒ പ

ുവിള പി. പി. വിളാകം  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരംകളം വിേലജില

പേരതയെട മകള ജസി െജ  പുവിള പി ഒ പുവിള പി. പി. വിളാകം ,  േബാധിപിച അേപക   കരംകളം േകാടകാൽ

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-05-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  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. 

 
:എ8 20355/2021 08-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷമ  മൂർ ശാനിപരം

വാഴവിളാകത വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിഴിഞം വിേലജില

പേരതയെട ഭരതാവ  തങയൻനാടാർ ജി  മൂർ ശാനിപരം വാഴവിളാകത വീട , േബാധിപിച അേപക   പളിചൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  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 -19949/ 2021 02-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി കമലമ  െനയാറിൻകര പ

ി  ഒ  േമകരി  കഴിവിളാകം  കാർതികയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലാറൻസ റി ഭരതാവ 73

2 േജകബ എൽ മകന 47

3 േജായ എൽ മകന 44

4 െജസി മകള 41

5 െജസി െജ മകള 38

6 ജസിൻ മകന 35

7 േജാബി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങയൻനാടാർ ജി ഭരതാവ 77

2 അനി റി െക മകന 46

3 വിജ റി മകന 44

4 ഷാജി റി മകന 37

5 ലത െക മകള 40
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െനയാറിങര വിേലജില  പേരതയെട മകള  അമിണികടി െക  െനയാറിൻകര പി ഒ േമകരി കഴിവിളാകം കാർതികയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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. 

 
:എ 8 -20929/ 2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗസ േജായ സി എസ

െവൺപകൽ  പി  ഒ  പടിയകാല പശാനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അതിയനര വിേലജില  പേരതയെട ഭരതാവ  മാധവൻ നാടാർ പി െക  െവൺപകൽ  പി ഒ പടിയകാല പശാനിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   അതിയനര 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 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടപൻ  എ മകന 64

2 അമിണികടി െക മകള 59

3 ജയചനൻ എ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവൻ നാടാർ പി െക ഭരതാവ 70

2 സിതാ എസ ജി മകള 40

3 പവീൺ എസ ജി മകന 37
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