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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 8 - 5122/ 2021 25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവൻകടി ബി  െവങാനർ പി

ഒ അകയ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സധ വി  ,

െവങാനർ പി ഒ അകയ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

പിതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 8-21605/ 2021   25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി രാമചനൻ  പാറശാല പി ഒ

പാറശാല കനവിള ലാവണ് യിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ ഹാജരാക നതിനം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശ്ാം ആർ ചനൻ ,

പാറശാല പി ഒ പാറശാല കനവിള ലാവണ് യിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ ,ഭാര്  എനിവർ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 8-21814/2021    25-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ വി ഭാര് 50

2 അകയ മകള 25

3 അരണ മകള 23 `

4 തങമ അമ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് അജിത് മകള 42

2 ശ്ാം ആർ ചനൻ മകന 38
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 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാമതി  റാസൽപരം പി ഒ

,േതമാമടം ,പറങിമാം വിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വീടിെന ഓേണർഷിപ മാറനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േസാമൻ ,

റാസൽപരം പി ഒ ,േതമാമടം ,പറങിമാം വിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം 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 പേരതക് മകൾ ഇലാ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

  ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 1-18871/2021   06-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ  എസ  ചാേയാട

േകാണം പി ഒ കളതാമൽ ൈഷജ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െനയാറിൻകര േകാ -ഓപേററീവ ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിങര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി ആർ , ചാേയാട േകാണം പി ഒ കളതാമൽ ൈഷജ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക

െനയാറിങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 8-20224/2021   05-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  സജാത  ബാലരാമപര

ം  പി  ഒ  േതമാമടം  ,പതവൽ ബംഗാവിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർകാരിെന വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക

േസാമൻ , ബാലരാമപരം പി ഒ േതമാമടം ,പതവൽ ബംഗാവിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം,കവടിയാർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-05-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാമൻ ഭരതാവ 79

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ആർ ഭാര് 53

2 ൈഷനി ബി എസ മകള 32

3 ൈഷജ ബി എസ മകന 31

4 െഷർളി ബി എസ മകള 29
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നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക േസാമൻ ഭരതാവ 84

2 ഷമി മകള 47

3 സിമിേസാമൻ മകള 45

09th November 2021Revenue Department10953
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 8-21857/2021    25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി സകമാരൻ  ആറാലമട പ

ി  ഒ  തലയൽ അരൺ നിവാസിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ടഷറിയിൽ   ഹാജരാകനതിനം

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള

ആര് എസ ആർ ,  ആറാലമട പി  ഒ തലയൽ അരൺ നിവാസിൽ  ,  േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ

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

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-21850/2021     25-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞകഷൻനാടാർ പി

താനിമട  പി  ഒ  രാമപരം  െക  എസ  സദനതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം

മറാവശ്ങൾകം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില

പേരതനെറ മകന സേനാഷകമാർ െക , താനിമട പി  ഒ രാമപരം െക എസ സദനതിൽ , േബാധിപിച അേപക

അതിയനര ,വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ,ഭാര് ,മകൻ െക ശശികമാർ

എനിവർ ജീവിചിപിള  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

്  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5/ 15609/2021    20-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരൺ മകന 28

2 ആര് മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷകമാർ െക മകന 59

2 സേരഷകമാർ െക മകന 57

3 ശാനകമാരി െക മകള 56
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 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  വിജയൻ  ആറയർ പി ഒ

,അമലതവിള  വി  ആർ സദനതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ സംബനമായ ആവശ്തിനം

മറാവശ്ങൾകം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് രാജം ഡി , ആറയർ പി ഒ ,അമലതവിള വി ആർ സദനതിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചങല

,കാേരാട ,വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-21858/2021     29-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി എ  ആറാലമട പി

ഒ,അരംഗമകൾ െകാലംവിളാകം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആണകല്ങൾകം മറാവശ്ങൾകം

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ൈശലജ പി , ആറാലമട പി ഒ,അരംഗമകൾ െകാലംവിളാകം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അതിയനര ,കാഞിരംകളം

വിേലജ ഓഫീസര മാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-21842/2021     25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരമഴതർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ വർഗീസ േകാടിയാട

്   െപരമഴതർ  വിേലജിൽ  െനയാറിൻകര  പി  ഒ  െതാഴകൽ േകാടിയാട്  വടേകൈതേതാടം    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  എൽ ഐ സി ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരമഴതർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞ എലിസബത് വർകി , െപരമഴതർ വിേലജിൽ െനയാറിൻകര പി ഒ

െതാഴകൽ േകാടിയാട് വടേകൈതേതാടം  , േബാധിപിച അേപക   െപരമഴതർ ,െതേകകര  വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജം ഡി ഭാര് 56

2 വിജിത് വി മകന 32

3 വിജിത വി മകള 31

4 വിേവക വി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ പി ഭാര് 57

2 ശിവപസാദ െക എസ മകന 36

3 ദീപി െക എസ മകള
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാവ എലിസബത്  വർഗീസ ജീവിചിരിപെണനം പേരതെന പിതാവ  ജീവിചിരിപില എനം  അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞ എലിസബത് വർകി ഭാര് 46

2 ആേരാൺ േജാർജ േകാടിയാട് മകന 18
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-2238 /2021    11-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പയറവിള പി ഒ ,ഉചകട

,ൈകസ  േഹാം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ  ആനകല്ം  വാങനതിനം   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈവ ൈടറസ   ,

പയറവിള  പി  ഒ  ,ഉചകട ,ൈകസ േഹാം   ,  േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 8-21865/2021  25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ എ രാജൻമണി  പാറശാല

നിയർ സബ രജിസാർ ഓഫീസ അരിപാവിള വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   എൽ  ഐ സി ഓഫീസിൽ

ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് പഷരതി സി , പാറശാല നിയർ സബ രജിസാർ ഓഫീസ അരിപാവിള വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക

പാറശാല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 8-21750/2021    25-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയാെബൻസി െക എം ഭാര് 56

2 ടിന ൈടറസ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷരതി സി ഭാര് 56

2 അജിൻ ആർ മകന 36

3 അജില ആർ മകള 33
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 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ അസീസ  വിഴിഞം

ടൗൺഷിപ  േകാളനി  ഹൗസ നമർ 26   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആർ റി  ഒ   ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൽമാൻ എ െക ,

വിഴിഞം ടൗൺഷിപ  േകാളനി ഹൗസ നമർ 26 , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ബീവി ഭാര് 53

2 അനീഷാബീവി മകള 36

3 സൽമാൻ എ െക മകന 33

4 അകബർഷാ മകന 31
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-23380/2021 01-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ഹരികമാർ, സാധകടി

െകാടങാവിള പി ഒ കമകിൻേകാട പണികൻവിള അരൺനിവാസിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  പേരതരെട

േപരിൽ  െനയാറിൻകര  ടഷറിയിൽ  െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾകം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അതിയനര വിേലജില   പേരതരെട  മകന അരൺകമാർ എച്  എസ ,

െകാടങാവിള പി ഒ കമകിൻേകാട പണികൻവിള അരൺനിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

11-09-2021,  12-11-2017-  ലം   മരണെപടതായം  പേരതരെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി   താെഴ  പറയനയാൾ

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതരെട  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-21930/2021 25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതിബായ റി  വടവിള പി ഒ

കീെഴാല വിജയമനിരതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   പേരതയെട മകന

വിജയകമാർ റി എസ , വടവിള പി ഒ കീെഴാല വിജയമനിരതിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം  ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരൺകമാർ എച് എസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മദലകമാരി റി എസ മകള 68

2 വസനകമാരി റി എസ മകള 64

3 വിജയകമാർ റി എസ മകന 61

4 മിഖാേയൽ (മരണെപട മകൾ വിജയകമാരിയെട ഭർതാവ) മകളെട ഭർതാവ 71

5 െഡാമിനിക പസാദ ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 39

6 മേനാജ ( ടി ടി ) പൗതൻ 36
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നമര:എ1-22442/2021 11-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ രാധാകഷൻ  പയറവിള

പി ഒ െകാലേകാണം കഷപരിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികവാനള സർവീസ

ആനകല്ങൾകം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  അനിത റി  ,  പയറവിള പി  ഒ െകാലേകാണം കഷപരിയിൽ ,  േബാധിപിച അേപക

േകാടകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ശിവാനനൻ നായർ ജീവിചിരിപെണനം 

ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-23136/2021 22-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരി അമ  ബാലരാമപര

ം പി ഒ േതമാമടം നനനതിൽ  എനയാവരെട   അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള

രാജലകി പി  എസ , ബാലരാമപരം പി  ഒ േതമാമടം നനനതിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    31-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ പരേമശ്രൻ നായർ എനിവർ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

7 അലകസ ( ടി  ടി ) പൗതൻ 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത റി ഭാര് 49

2 ൈചത എ ആർ മകള 17

3 പവിത ആർ മകള 16

4 ലളിതമ അമ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി പി എസ മകള 50
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 1-21472/2021 25-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ൻ െക  േനമം പി  ഒ

ഇടയേകാട മലവിള ചിന ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാഹനതിെൻറ ഓണർഷിപ് മാറനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ലളിത , േനമം പി ഒ ഇടയേകാട മലവിള ചിന ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളിചല, േകാടകാൽ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 29-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ സമതി ജീവിചിരിപെണനം പിതാവ ജീവിചിരിപില എനം  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-21905/ 2021 30-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ നായർ  പാമടകട പി

ഒ നൂർവടം കടകളം ശീനിലയം ബംഗാവിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ സംബനമായ ആവശ്തിന

ും മറ്  ആവശ്തിന൦   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതര വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ശ്ാമള അമ , പാമടകട പി ഒ നൂർവടം കടകളം ശീനിലയം ബംഗാവിൽ , േബാധിപിച അേപക   കളതര,

ഉളിയാഴറ,  തിരമല  വിേലജ ഓഫീസരമാർ     മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ഭാര് 60

2 കല എൽ മകള 38

3 അനിൽകമാർ എസ മകന 36

4 സന് എൽ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള അമ ഭാര് 75

2 കമാരി സജ പി എസ മകള 49

3 അനിൽകമാരൻ നായർ മകന 45

4 കമാരി മിനി മകള 44
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നമര:എ1-21466/2021  25-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   പവാർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ വിജയകമാർ  പവാർ

അരമാനർ  അരശംമട  കഷവിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവാർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ

എ , പവാർ അരമാനർ അരശംമട കഷവിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   പവാർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  പിതാവ  ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-21594/2021 25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ദാസ െജ  പാമടകട പി ഒ

ഞാറകാല  എസ എസ ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ സംബനമായ ആവശ്തിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേരാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

കമാരി ഷീല എം െക , പാമടകട പി ഒ ഞാറകാല എസ എസ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാേരാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

  ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-21469/2021 25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േനശയൻ  പാമടകട പി ഒ

നൂർവടം നയനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവീസ സംബനമായ ആവശ്തിനം മറ്  ആവശ്തിന൦

5 അഭിലാഷ പി എസ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ എ ഭാര് 50

2 ആർശ വി എസ മകള 25

3 ആകാശ എസ വിജയ മകന 20

4 വസമതി അമ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ഷീല എം െക ഭാര് 54

2 നീത എസ എസ മകള 29

3 നീമ എസ എസ മകള 29
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 ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം വിറ്ലറ് ബായി ,

പാമടകട പി ഒ നൂർവടം നയനതിൽ , േബാധിപിച അേപക   കളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-21720/2021 01-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലചനൻ നായർ എസ  വടവിള

പി  ഒ അമരവിള കീെഴാല വസന നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന൦   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

വസനകമാരി അമ , വടവിള പി ഒ അമരവിള കീെഴാല വസന നിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

02-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം മകൻ അജിത ബി വി യം ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-21220/2021 20-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   തിരപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി ജയചനൻ  തിരപറം പി ഒ

തിരപറം ഇലവംപഴിഞി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ്  ആവശ്തിന൦

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  തിരപറം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മേഹശ്രി അമ

എൽ , തിരപറം പി ഒ തിരപറം ഇലവംപഴിഞി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരപറം, മണകാട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  പിതാവ  ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വിറ്ലറ് ബായി ഭാര് 64

2 നയന എൻ വി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി അമ െജ ഭാര് 70

2 അഞ ബി വി മകള 25
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നമര:എ8-3809/2021 20-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി ലീല, സദർശന പണികർ

െപരങടവിള അയിരർ ലീലായതിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങടവിള വിേലജില   പേരതരെട  മകന ദിലീപ കമാർ

എൽ എസ , െപരങടവിള അയിരർ ലീലായതിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരങടവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    29-07-2011, 6-12-2020-

ലം    മരണെപടതായം  പേരതരെട   നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

  ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹശ്രി അമ എൽ ഭാര് 62

2 ശീജിത് െജ മകന 30

3 തങമ അമ 88

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽഷാജി എൽ എസ മകന 49

2 ദിലീപകമാർ എൽ എസ മകന 46
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 8 -20088 / 2021 08-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േനാബിൾ രാജ ബി എസ

'അമ നിവാസ ,വികാസ നഗർ  ,പനയറകന്  ,ബാലരാമപരം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ

അനകല്തിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ബാലരാമപരം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാരി െക , 'അമ നിവാസ ,വികാസ നഗർ ,പനയറകന് ,ബാലരാമപരം പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   ബാലരാമപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില,മാതാവ ശാരദ ജീവിചിരിപണ്

. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി െക ഭാര് 59

2 നീതരാജ എൻ െക മകള 29

3 അഖിൽരാജ എൻ െക മകള 27
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