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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 8 -20325/ 2021 11-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാബിയാസ എം  പുവിള

പി  ഒ  െകാചപളി  െസൻറ േമരീസ ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള

ബിന അംേബാസ , പുവിള പി ഒ െകാചപളി െസൻറ േമരീസ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരംകളം വിേല

ജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

17-08-2021 -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:എ 8 -22375/ 2021 11-10-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ െക

ബാലരാമപരം പി  ഒ അനിയർ വാറവിളാകത് പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ

െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

ബാലരാമപരം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  േഗാപകമാർ  ജി  ,  ബാലരാമപരം  പി  ഒ  അനിയർ  വാറവിളാകത്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -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:എ 8 -22458/ 2021 08-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീത െഫർണാണസ ഭാര് 77

2 ബിന അംേബാസ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപകമാർ ജി മകന 47

2 ശീകമാർ ജി മകന 42

3 കഷണമ ബി ഭാര് 66

16th November 2021Revenue Department11903
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  െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ നായർ വി

െനയാറിൻകര പി ഒ ഊരടകാല മണാംവിളാകത് പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ

എസ  ബി  ഐ  ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉദയകമാർ ബി പി , െനയാറിൻകര പി ഒ ഊരടകാല

മണാംവിളാകത് പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അതിയനര , െനയാറിൻകര, തിരവലം, വിേലജ ഓഫീസരമാർ

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതേനാട മാതാവ, പിതാവ, 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 -18391/ 2021 08-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ എസ  ആറാലംമട പി

ഒ അതിയനർ ബഹംേകാട േമെലപതൻവീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ കനറാബാങിെൻറ

െനയാറിൻകര  ശാഖയിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പേരതയെട മകള ജയലക്മി , ആറാലംമട പി ഒ അതിയനർ ബഹംേകാട

േമെലപതൻവീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം മകൻ അരവിനാകനം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 -22295/ 2021 07-10-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഷാഹൽ ഹമീദ

ബാലരാമപരം പി ഒ മാടൻേകാവിൽ സീറ് നാജിവിലയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ബാങ്

ആവശ്ങൾകം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ബാലരാമപരം

വിേലജില ടി  വീടിൽ    പേരതനെറ ഭാര്  ഷാഹിത എ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം,  മടതറ  വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരി ബി പി മകള 54

2 ഉദയകമാർ ബി പി മകന 51

3 രാേജഷ പി മകന 49

4 ശീേലഖ ബി പി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല മകള 49

2 മേഹശ്രി മകള 45

3 ജയലക്മി മകള 42
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ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 30-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹിത എ ഭാര് 62

2 നാജി മജീബ റഹാൻ മകള 42

3 ജീന എസ മകള 40

4 ഇസമായിൽ മകന 36

5 ബീന മഹമദ സനീർ മകള 39

16th November 2021Revenue Department11905
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 8 -21181/ 2021 07-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്േനശൻ ആർ  പാറശാല പി

ഒ മര്ങര വടലികടം വിൻെസൻറ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില  ടി  വീടിൽ

പേരതനെറ മകള ലിലി എസ , , േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശിയാ യി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ,

ഭാര്  െകാചേതസ്,  മകൻ  വിൻെസൻറ  എനിവർ  ജീവിചിരിപില.  പേരതനായ  വിൻെസൻറ  അവിവാഹിതനം

നിസനതിയനമായിരന. 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 -22365/ 2021 07-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ െക  പാറശാല പി ഒ

പശർേകാണം മണലിവിളാകം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതയെട േപരിൽ െപൻഷൻ ടഷറിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില

ടി വീടിൽ    പേരതയെട മകള ശ്ാമള സി , , േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ എനിവർ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 -21421/ 2021 04-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി എസ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള സി മകള 72

2 േബബി സി മകള 66

3 രാജം സി മകള 55
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 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ൈലല േഗാപാലൻ

ബാലരാമപരം പി ഒ ഹാപി അപാർട്െമൻറ വി ബി 14 പരലവിള പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട

ഫാമിലി  െപൻഷൻ  കടിശിക  ൈകപറനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം വിേലജില  ടി വീടിൽ  പേരതയെട മകള ഷീജ ജി എൽ , , േബാധിപിച അേപക

ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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 -22196/ 2021 04-10-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷകമാർ ആർ

അമരവിള പി ഒ പശേകാടേകാണം സേനാഷ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ എസ , അമരവിള പി ഒ കിടപറം പളിയറ ഷീബ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക

െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  ൈമനരമാർ   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:എ 5 -22545/ 2021 08-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ നായർ  കാേരാട

് പാമടകട പി ഒ എറിചൂർമാറാടി േകശവ വിലാസതിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങ

ിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേരാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബി സ്യംപഭ , , േബാധിപിച അേപക   കാേരാട, വടിയർകാവ, പരശവയൽ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 22-03-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി ജി  എൽ മകന 47

2 ഷീജ ജി  എൽ മകള 43

3 ഷാബ ജി എൽ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എസ ഭാര് 35

2 അമൽ എസ എസ മകന 16

3 ബിൻസി എസ എസ മകള 14
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി സ്യംപഭ ഭാര് 65

2 േശാഭ െക എസ മകള 43

3 പേമാദ െക മകന 40

4 ആതിര െക എസ മകള 45
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-23436/2021 25-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീജ എസ എസ  െവങാനർ പ

ി ഒ പണാരവിളാകത് േമെല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േഗാപകമാർ ,

െവങാനർ പി ഒ പണാരവിളാകത് േമെല വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില മാതാവ സഭദ സി ജീവിചിരിപണ്  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:എ8-22838/2021 21-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കനതകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടൻ സി  കനതകാൽ പി

ഒ മണംേകാട വാറവിള  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള വിവിധ സർകാർ

ആനകല്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതകാൽ  വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് വിജയകമാരി , കനതകാൽ പി ഒ മണംേകാട വാറവിള  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  കളതർ, കനതകാൽ

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപകമാർ ബി ഭരതാവ 57

2 േഗാകൽ ജി എസ മകന 25

3 േഗാപിക ജി എസ മകള 23

4 ഗീത ജി എസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി ഭാര് 62

2 രമ് വി െക മകള 37

3 ധന് വി െക മകള 33

4 ദിവ് വി െക മകള 30
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -21798/ 2021 04-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േനശമണി എ  കാേരാട അയി

ര  കഴിവിളകത വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേരാട വിേലജില ടി വീടിൽ    പേരതനെറ

മകന രവികമാർ എൻ , , േബാധിപിച അേപക   കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 5 -22130/ 2021 04-10-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി കടപൻ  െചങൽ പി ഒ

കീഴമാകം കതേകാട െക എസ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങ് സംബനമായ

ആവശ്തിനേവണിയം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല

വിേലജില   പേരതനെറ മകന അന  െക എസ , , േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 5 -22006/ 2021 04-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനരി ഭാര് 63

2 ഉദയകമാർ എൻ മകന 44

3 രവികമാർ എൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഭിലാഷ െക എസ മകന 34

2 അന െക എസ മകന 32

3 അഖിൽ െക എസ മകന 30
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  െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ എസ  മര്ാപരം പി ഒ

േമലമാകം  ഈചടിവിളാകം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ആർ  ടി  ഒ  യിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില

വീടിൽ   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജാേമാൾ െജ , , േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

പിതാവ സനരൻനാടാർ ജീവിചിരിപണ്. മാതാവ ജീവിചിരിപില.  ൈ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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 8 -22269/ 2021 07-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലം ആർ  െകാടങാവിള പ

ി ഒ കമകിൻേകാട കമലാലയതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം

മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പശാന് ,

കാഞിരംകളം തടതികളം , േബാധിപിച അേപക   അതിയനര, കാഞിരംകളം, കലിയർ, േനമം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ,  ഭർതാവ,  പേരതയെട  മകളായ ശശികലകമാരി  എൻ െക 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 -22291/ 2021 12-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ ബീവി എസ  വഴിമക

്  സി  െക  വി  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ  ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള സബീന എഫ , അനിയർ

േദശത് വഴിമക് ഹാജാകറിം മൻസലിൽ െവടവിളാകം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക േനമം ,   ബാലരാമപരം വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജാേമാൾ െജ ഭാര് 35

2 അശ്തി ബി എസ മകള 13

3 അഷിൻ ബി എസ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശരചനകമാരി എൻ െക മകള 62

2 ശാനകമാരി എൻ െക മകള 53

3 ശ്ാമളകമാരി എൻ െക മകള 54
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 29-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ,ഭർതാവ  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ മകള 46

2 അൽ - അമീൻ മകന 43

3 ഷീബ എഫ മകള 40

4 സബീന എഫ മകള 35
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 8 -22574/ 2021 12-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   തിരപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൻസൻറ രാജ എസ  തിരപറം

പി ഒ പഴയകട ചർച് േറാഡ കനാനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ

ലഭ്മാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപറം  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ലത ഡി , , േബാധിപിച അേപക   തിരപറം , മാറനൂർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവക

ാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

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:എ 8 -22348/ 2021 22-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ നായർ ജി  മൂർ

പി ഒ െചകിടവിളാകത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം

സർകാരിൽനിനം ലഭിേകണ മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം

വിേലജില ടി വീടിൽ   പേരതനെറ മകന േഗാപകമാർ വി , ,  േബാധിപിച അേപക േകാടകാൽ,  വിഴിഞം വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 07-11-2001 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഡി ഭാര് 51

2 ജിനി എൽ രാജ മകള 26

3 ജിത എൽ രാജ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരികടിഅമ ഭാര് 87

2 ശശിധരൻനായർ മകന 65

3 ബാലകഷൻനായർ മകന 53

4 ഗിരിജകമാരി ജി മകള 52

5 േഗാപകമാർ വി മകന 48

11914 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
No: A1-22460/2021 08-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sobhana Devi S Soumya Nikethan Mukkampalamoodu

Naruvamoodu P O Pallichal Village ,, Neyyattinkara Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal

heirship certificate to produce before pension benefits and all other benefits due to her mother in respect of the legal  heirs

of late Sethu Amma K Anuvilla Mukkampalamoodu Naruvamoodu P O  who expired on 21-06-2021 and that it has been

reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Sethu Amma K.

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,Pallichal,Kurambala 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 , Neyyattinkara 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

 

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

1 M Sasidharan Nair Son -

2 Jayanthi S Daughter -

3 Sobhana Devi S Daughter -

16th November 2021Revenue Department11915
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-21856/2021 25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില ആറാലംമട പി ഒ അതിയനർ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

രാമചനൻ പി   വാേഴാടവിളാകം  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിനo   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ടി

വീടിൽ ഭാനമതി  േബാധിപിച അേപക   അതിയനര, പളിചൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021-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:എ8-21625/2021 25-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    എം രാജേശഖരൻ നായർ

 ആറാലംമട തലയൽ പവങവിളാകത േമേല മാധവവിലാസം ബംഗാവിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ

േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് മായകമാരി എസ  െപരിങടവിള വിേലജിൽ മാരായമടം പി ഒ ഇടവിളാകം പടിപര വീടിൽ  േബാധിപിച

അേപക   െപരങടവിള   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2010-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 ഭാനമതി ഭാര് 68

2 ഉഷകമാരി മകള 53

3 മധസദനൻ മകന 51

4 േവണ മകന 49

5 ഉദയൻ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായകമാരി എസ ഭാര് 51

2 ആതിര എം ആർ മകള 25

3 ആേരാമൽ എം ആർ മകന 23
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നമര:എ8-21620/2021 25-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  മൂർ പി  ഒ മൂർ പതവിഹാറിൽ  താമസിചവരെവ അനരിച

്ചേപായ  പതാവതി അമാൾ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ടി വീടിൽ മീനാംബിക പി എ

േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം,കലിയർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2012-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-21917/2021 30-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില  കഴിവർ പി ഒ പാവിള വീട ഷാജി ഭവനിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ഷാജി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള സർവീസ ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടി വീടിൽ

ൈഷനി എൽ ആർ േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില.    ൈമനരമാർ   താെഴയള   ലിസില  കമനമര  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:എ1-21636/2021 01-10-2021
 
  െനയാറിനകര   താലകില    കാഞിരംകളം  വിേലജില   കഴിവർ  പി  ഒ  ഊററ  സി  എൽ  എസ  മനിരതിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനചഡൻ സി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടി

വീടിൽ  പതിജ ഇനചഡൻ  േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാംബിക പി എ മകള 47

2 പതരാജൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി എൽ ആർ ഭാര് 33

2 സരജ എസ എസ മകന 13

3 സര് എസ എസ മകന 11
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-22239/2021 04-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറികര വിേലജില  െനയാറിൻകര പി ഒ േഫാർട് കനിപറം ഹൗസിൽ താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  െക േവലായധൻനായർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള

െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന പതകമാർ വി  വി   െനയാറിൻകര പി  ഒ  കനിപറം  കനിപറം  ഹൗസിൽ  േബാധിപിച അേപക

െനയാറികര,  കരകളം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര് പി വസനകമാരിയം

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിജ ഇനചഡൻ ഭാര് 56

2 പിേയന ഐ പി മകള 31

3 പജിൻ ഐ പി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാർ വി വി മകന 47

2 പതകമാർ വി വി മകന 46
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-22611/2021 16-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ സശീല   കവളാകള

ം  കഷവിലാസം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ  ലഭികവാനള െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനയാറിൻകര

വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷമാർ വി എസ , കവളാകളം പരതിവിള തിരവാതിരയിൽ  , േബാധിപിച അേപക

െനയാറിൻകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം 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 ഉഷാകമാരി വി എസ മകള 60

2 ൈഷലകമാരി വി എസ മകള 57

3 സേരഷമാർ വി എസ മകന 50

4 സേനാഷമാർ വി എസ മകന 45
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-22382/2021 11-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പവാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കബീർ എം  പവാർ പി

ഒ മസിം  പളിക്  സമീപം  ഖാദിരിയ മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കരീമ

എം ,  പവാർ പി ഒ മസിം പളിക് സമീപം ഖാദിരിയ മൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക   പവാര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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:എ1-22372/2021 08-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ചനേശഖരൻ തമി  പളിച

ൽ  പി  ഒ  പളിചൽ  ചീവർ  വിള  പതൻവീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഭവേനശ്രി 'അമ ബി , പളിചൽ പി ഒ പളിചൽ ചീവർ വിള പതൻവീട , േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

06-2021  -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:എ1-22449/2021 08-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കരീമ എം ഭാര് 53

2 കലീല െക മകള 31

3 ഖബീല െക മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭവേനശ്രി 'അമ ബി ഭാര് 76

2 പകാഷ സി ബി മകന 47

3 പേമാദ സി ബി മകന 45
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 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി എസ  െനലിമട പി

ഒ  േകാടകാൽ തണവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   തയൽ െതാഴിലാളി  േകമനിധി  േബാർഡിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത്വതി എ ,  െനലിമട പി  ഒ േകാടകാൽ തണവിള വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക

േകാടകാൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവം മകൻ സനീപേമാനം ജീവിചിരിപിലാെയനം

സനീപേമാൻ അവിവാഹിതനം നിസനതിയനമായിരന.   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:എ1-22247/2021 04-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പരശവയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈദവദാനം, സ്ർണമ ഡി

പരശവയൽ പി ഒ , കിടയറയൽ വിളാകം ജയനിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരശവയൽ വിേലജില   പേരതരെട  മകന

ജയകമാർ ഡി , പരശവയൽ പി ഒ , കിടയറയൽ വിളാകം ജയനിവാസ , േബാധിപിച അേപക   പരശവയൽ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

12-2012 ലം ടിയാൾ 18-3-2021-ലം മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി 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:എ1-22298/2021 04-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനപണികർ ജി  കഴിവർ പ

ി ഒ മലകര രവിസദനം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം, മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക സരസ്തി ,

കഴിവർ പി ഒ മലകര രവിസദനം , േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്വതി എ ഭാര് 54

2 അശ്തി എസ മകള 28

3 േഗാമതി മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാർ ഡി മകന 52
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ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-22144/2021 04-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ നായർ  അമരവി

ള പി ഒ നടർെകാല ഇളംപാവ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, എൽ ഐ സി  ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില വിേലജില   പേരതനെറ

മാതാവ സരസ്തിയമ െക  , അമരവിള പി ഒ നടർെകാല മലയം  വീട സരസ്തി ഭവനിൽ   , േബാധിപിച അേപക

െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ, ഭാര് സധാചനൻ എനിവർ ജീവിചിരിപില.

പേരതൻ നിസനിനായിരന  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:എ1-22556/2021 08-10-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ നായർ ബി

െവങാനർ പി ഒ ഊരവിളാകത് േമെല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം

മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ വിേലജില   പേരതനെറ

മകള ശാലിനി വി , േകാടകാൽ പി ഒ അയപറം േഗാവിനവിലാസം േറാഡ തിരവാതിരയിൽ , േബാധിപിച അേപക

േകാടകള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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 െക സരസ്തി ഭാര് 69

2 മായ  എസ മകള 45

3 മഞഷ എസ മകള 44

4 മഹി എസ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനി വി മകള 41
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-22117/2021 04-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി എൻ  ധനവചപരം പി

ഒ േകാേളജ േറാഡ നാരായണവിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം

മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില വിേലജില   പേരതയെട

മകള രാധാമണി ബി , ധനവചപരം പി ഒ ധനവചപരം രാധാ രാജഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ

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

07-2020  -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. 

 
നമര:എ1-20581/2021 08-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െവളറട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈശലജകമാരി ടി  മണാംേകാണ

ം പി ഒ െവളറട േകാവിലർ ശാസാംപാറ െതേകകര പതൻവീട 384/2/112-ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിത

നിയമനതിനം മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളറട വിേലജില

പേരതയെട മകള രമ്േമാൾ എസ , കടചൽകഴി പി ഒ നനംകഴി ചരവിള പതൻവീട അനാമിക നിവാസിൽ , േബാധിപിച

അേപക   േകാടകാൽ േപരർകട കീഴാറർ  ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-04-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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 രാധാകഷൻ ആർ മകന 67

2 രാജേഗാപാൽ ആർ മകന 65

3 രാധാമണി ബി മകള 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡവിഡ ഭരതാവ 58

2 രഞേമാൾ എസ മകള 33

3 രമ്േമാൾ എസ മകള 30

4 രഞിനിേമാൾ ഡി എസ മകള 27
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നമര:എ5-22561/ 2021 08-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജം െജ  േകാൺെവന് േറാഡ

്  മര്ാപരം  പി  ഒ  ബേഥലിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   പേരതയെട മകന ലീൻ േറാബിൻസൺ

ൂേസാ ,  േകാൺെവന്  േറാഡ മര്ാപരം  പി  ഒ  ബേഥലിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവം  മാതാപിതാകളം  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:എ8-22142/ 2021 04-10-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസി അമൽ േമരി

െനയാറിൻകര  പി  ഒ  കടപന നാകസേരാവരതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അഡ്േകറ്  െവൽെഫയർ

േബാർഡിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരംപഴതര  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  എൻ  എസ  ദിലീപകമാർ  ,  െനയാറിൻകര  പി  ഒ  കടപന

നാകസേരാവരതിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരംപഴതര 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 മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപണ്  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:എ5-13875/2021 01-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിമ എകസ  ഉചകട പി ഒ

പയതിവിള  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എൽ ഐ സി  യിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     വാൾേപാസ ഫിലിപ് , ഉചകട  മാതാഹൗസ  കളതർ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാവ  പകാശി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഹലൻ മാതയ മകള 49

2 ലീൻ േറാബിൻസൺ ൂേസാ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ എസ ദിലീപകമാർ ഭരതാവ 53

2 അമൽ ദിലീപ മകന 24
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ജീവിചിരിപെണനം  ഭർതാവ  ജീവിചിരിപിലാെയനം  പേരത  നിസനതിയായിരന.     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:എ8-22022/2021 04-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   തിരപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െസബാസ്ൻ , തപസി

െസബാസ്ൻ  മളവിള പി ഒ , െജ എസ  ഭവൻ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനവം മറ്  ആവശ്തിനം

 ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപറം  വിേലജില   പേരതരെട  മകന േസാണി

െസബാസ്ൻ , മളവിള പി ഒ , െജ എസ  ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   തിരപറം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021 -ലം ടിയാൾ 19-7-

2021-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. 

 
നമര:എ8-21891/2021 04-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കനതകാൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി നായർ എൻ

െചറിയെകാല പി ഒ , െചറിയെകാല ദീപനിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതകാൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ദീപ എസ ആർ , െചറിയെകാല പി ഒ , െചറിയെകാല ദീപനിവാസ , േബാധിപിച അേപക   കനതകാൽ  വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില.     ൈ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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസവ്ർ പിതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാം െസബാസ്ൻ മകന 49

2 േസാണി  െസബാസ്ൻ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ എസ ആർ ഭാര് 40

2 െക അനനകഷ മകന 17

3 നനന കഷ െക മകള 14
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നമര:എ8-22010/2021 04-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഫഡി േജാൺ  എസ  പല

ുവിള പി ഒ പതിയതറ ഉരിയരികന് പരയിടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ഇടപാടകൾകം മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഷർളി എസ ,

പുവിള പി  ഒ പതിയതറ ഉരിയരികന് പരയിടം ,  േബാധിപിച അേപക   കരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാവ േയശേമരി ജീവിചിരിപെണനം പിതാവ ജീവിചിരിപിലാ.   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര

1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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. 

 

4 കഷമപിള മാതാവ 91

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷർളി എസ ഭാര് 32

2 ഫിനാേനാ െഫഡി മകന 13

3 പേജാ എസ മകന 11

4 ഷീബ എസ മകള 9
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-23081 / 2021 27-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നാടാർ  േകാടകാൽ

,പയറവിള  പി  ഒ  ,കഴിവിള  പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സി ലളിത , , േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -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:എ 1-22021/ 2021 26-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ കഞമ  െനയാറിൻക

ര പി ഒ ,പിരായം മട ,ഷാേരാണിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിങര വിേലജില   പേരതയെട മകന

േജായികമാർ വി െക , , േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര,െചങൽ ,തകാകര േനാർത്  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകളംഭർതാവം  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 ലളിത സി ഭാര് 74

2 സേരഷ െക മകന 52

3 മധ െക മകന 50

4 സജ എൽ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല വി െക മകള 64

2 േജാളികമാർ വി െക മകന 62

3 േജാണി വി െക മകന 58

4 േജായികമാർ വി െക മകന 56

5 േജാസ വി െക മകന 54
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 1-22659/2021 16-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില  െനയാറിനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മീന എസ പി,  െനയാറിൻകര

പി  ഒ,  വഴതർ,  മരയാമടം,  ആർ എസ ഹൗസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

ഭരതാവ േറാബിൻസൺ ആർ െജ  േബാധിപിച അേപക   െനയാറിനകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

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:എ 1-21570/2021 16-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ          എ ഗിരിജകമാരി,

െപരങടവിള   പി  ഒ,  ഇടവിളാകം,  സഗീരയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ  ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

മകള അമിളി ജി എസ, പതപിയ, കഷപരം, െനയാറിൻകര, െനയാറിൻകര പി ഒ  േബാധിപിച അേപക െനയാറിൻകര,

െപരങടവിള വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ,  ഭർതാവ സകമാരൻ നായർ എസ

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 1-22030/2021 16-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാബിൻസൺ ആർ െജ ഭരതാവ 58

2 സരസർ േറാബർട് മകന 25

3 ജവഹർ േറാബർട് മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി ജി എസ മകള 42

2 അരവിന് ജി എസ മകന 42
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  െനയാറിനകര   താലകില    െനയാറിനകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െജ  ബാബ,

ചായേകാടേകാണം പി ഒ, മരതതർ, വാഴകടി േമേല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ

ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ സേഹാദരൻ ജയരാജ ൈവ  േബാധിപിച അേപക   െനയാറിനകര, പടിഞാറതറ വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. പേരതൻ അവിവാഹിതനം നിസനതിയനമാണ.  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 1-21000/2021 16-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െവളറട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൻെസൻറ,  െവളറട പി ഒ,

ഇരിഞനംപളി, മണിമനിരതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ വിൻെസൻറ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.   ൈ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിൽവി ൈവ സേഹാദരി 74

2 ജയരാജ ൈവ സേഹാദരൻ 70

3 ജയകമാർ ൈവ സേഹാദരൻ 61

4 സൗമ് (പേരതെൻറ മരണെപട സേഹാദരൻ സീഫെൻറ
മകൾ)

- 31

5 ബിജ (പേരതെൻറ മരണെപട സേഹാദരൻ സീഫെൻറ
മകൻ)

- 61.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ വിൻെസൻറ ഭാര് 39

2 അനന എസ വിൻെസൻറ മകന 19

3 അനീന എസ വിൻെസൻറ മകള 16
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-22624/2021 13-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻ ജി  ബാലരാമപരം പി ഒ

 മടവർപാറ തിടേവലികര സൗറനിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് റീനേമാഹൻ േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-22795/2021 13-10-2021
 
  െനയാറിനകര   താലകില    കാഞിരംകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വിൽഫഡ  സി

കാഞിരംകളം പി ഒ  കാകലാം കാനം ആദർശ ഭവനിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര് മാരിയലിലി ബി  േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

ജിവിചിരിപില  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീനാേമാഹൻ ഭാര് 57

2 സൗമ്േമാൾ എം ആർ മകള 37

3 റാണിേമാൾ എം ആർ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരിയലിലി ബി ഭാര് 53

2 അജിത ഡബിയ എൽ മകള 24

3 ആദർശ ഡബിയ എൽ മകന 22

4 അന ഡബിയ എൽ മകള 20
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നമര:എ8-15589/2021 16-10-2021
 
െനടമങാട  താലകില  കരപര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ ഡി  പലിപാറ ലകി വിലാസ

ം പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള െപൻഷൻ അനകല്ങൾ വാങനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഛായാറാണി

എസ  േബാധിപിച അേപക   കരപര  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 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:എ8-22640/2021 16-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ശമേവൽ  െപരങടവിള പ

ി  ഒ  േമൽേകാണം  എസ വി  സദനതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  എം  എ  സി  റി

േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് വിമല  േബാധിപിച അേപക   െപരങടവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-22647/2021 16-10-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ വി  മൂർ പി ഒ

പനനിനവിളവീട സകന് ഭവനിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ േകരള സംസാന സഹകരണ

ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ ഡി േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഛായാറാണി എസ ഭാര് 63

2 അലൻ ശങർ എസ െജ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല ഭാര് 60

2 സൗമ് എസ വി മകള 35

3 രമ് എസ വി മകള 35

4 സാം എസ വി മകന 34
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 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:എ1-22663/2021 13-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകണൽ ആർ പി േഗാപാലൻ

 െനയാറിൻകര  പി  ഒ  െറയിൽേവ  േസഷൻ  േറാഡ  എൻ  എം  സി  9/501  ശീകഷനിേകതനിൽ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി     ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മധബാലേഗാപാലൻ േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-08-2021-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:എ1-22643/2021 16-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റീനാമ സി  നരവാമട പി ഒ

പവാട െസറാഫിൻ ഹൗസിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതയെട േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ ശീകമാർ

എം േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ

ജിവിചിരിപിെലനം  പേരത  നിസനതിയാെണനം  അറിയനതിനാൽ     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 ഉഷ െക ഭാര് 61

2 സകന് യ എസ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മധബാലേഗാപാലൻ ഭാര് 64

2 മീരാേഗാപാലൻ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ എം ഭരതാവ 52

2 െടനിസൺ സേഹാദരൻ 47
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നമര:എ1-22362/2021 16-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ ബി  ഭഗവതിനട പി

ഒ  പേങാട  വിളയിൽവിളാകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ  േകാടതിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകള

പമീള ൈവ േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

 മരണ   സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   12-08-2017-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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:എ1-22668/2021 16-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജസസ സി   ധനവചപരം

െകാറാമം അയണിയറതല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് കലകമാരി എൻ

എ േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-07-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള ൈവ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കലകമാരി എൻ എ ഭാര് 49

2 സര് െജ െക മകള 32

3 മന െജ െക മകന 28
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 8 23692 / 2021 08-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗായതിേദവി എ എസ

തിരവാതിര ഭവൻ ,കാണവിള ,െവൺപകൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പധാനമനിയെട ഗരീബ കല്ാൺ

േയാജന  വഴി  ധനസഹായം  ലഭികനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അതിയനര വിേലജില  സതികമാർ എ ,  തിരവാതിര  ഭവൻ ,കാണവിള ,െവൺപകൽ പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെടപിതാവ സതികമാർ ജീവിചിരിപണ് .  ൈ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജിത് നായർ ഭരതാവ 32

2 ഹദ് മകള 1 1/2
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-23608/2021 02-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   തിരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി രാജേശഖരൻ നായർ  തിരപറ

ം കഞാംപഴിഞി തിരതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ലഭികവാനള സർവീസ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപരം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ഡി , തിരപറം കഞാംപഴിഞി തിരതറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-09-2021  -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:എ8-23540/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   തിരപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല സി  പവാർ  പി ഒ അരമാന

ർ േമേലേകാണത് വീട ശീനിലയതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികവാനള െപൻഷൻ

അനകല്ങൾകം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപറം  വിേലജില

പേരതയെട മകന അരൺ പകാശ എസ എൽ , പവാർ  പി ഒ അരമാനർ േമേലേകാണത് വീട ശീനിലയതിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ ശീനിവാസ പണികർ

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:എ1-22943/2021 27-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഡി ഭാര് 45

2 മാനസ ബി ആർ മകള 23

3 മന ആർ ബി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ എസ എൽ മകള 46

2 അരൺ പകാശ എസ എൽ മകന 41
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 െനയാറിനകര  താലകില   ആനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ ഡി  ആനാവർ പി ഒ

പടപിേതാടം കിഴേവാടേകാണം േമകംകര ഗീൻേഡൽ -ൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ

ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനവര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിധബാല എൽ , ആനാവർ പി ഒ  പടപിേതാടം കിഴേവാടേകാണം േമകംകര ഗീൻേഡൽ -

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാവ െപനീനാൾ  ജീവിചിരിപെണനം പിതാവ

ജീവിചിരിപില എനം   ൈ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിധബാല എൽ ഭാര് 47

2 അഭിേഷക േജാൺ മകന 13

3 അഭിഷികത േജാൺ മകന 11
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