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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-24373/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന സി  േകാടപറം പി

ഒ െതനർേകാണം േതാപിൽ േതാടതവിളാകത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ  വി ബാലകഷൻ

, േകാടപറം പി ഒ െതനർേകാണം േതാപിൽ േതാടതവിളാകത്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം കാേരാട

െചങൽ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2020  -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. 

 
നമര:എ8-24399/2021 08-11-2021
 
  െനയാറിനകര   താലകില    ബാലരാമപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എലിസബത്  റി

ബാലരാമപരം പി ഒ പരതിചേകാണം  ഷാേരാൺ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ  വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം വിേലജില   പേരതയെട

മകന രപൻ  േജകബ , ബാലരാമപരം പി ഒ പരതിചേകാണം  ഷാേരാൺ , േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ ഇ േജകബ സത്രാജ,അവിവാഹിതനം

നിസസനതിയനമായ മകൻ രഞിത്  േജകബ 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  വി ബാലകഷൻ ഭരതാവ 81

2 സഗത എസ മകള 52

3 സനിൽ ബി എസ മകന 48

4 ഭാഗ് സേരഷ എസ (മരണെപട മകൻ സേരഷകമാറിെന
മകൾ )

പൗതി 22

5 ഭവ്  സേരഷ എസ (ടി ടി ) പൗതി 22

6 നവ് സേരഷ എസ (ടി ടി ) പൗതി 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രപൻ  േജകബ മകന 36

30th November 2021Revenue Department14353
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നമര:എ8-24250/2021 08-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപൻ ആർ  മൂർ പി

ഒ തലേകാട വാഴവിളാകത്   കിഴകരികത് പതൻവീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ െക , മൂർ

പി ഒ തലേകാട വാഴവിളാകത്   കിഴകരികത് പതൻവീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2020 -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. 

 
നമര:എ8-23994/2021 08-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ  കലാം  വിഴിഞം പി ഒ

വലിയപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ് മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസബീന , വിഴിഞം പി ഒ വലിയപറമിൽ , േബാധിപിച

അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2019  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-24334/2021 09-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ഭാര് 68

2 ബിജ െക മകന 44

3 ബീന എൽ മകള 47

4 ബിനകമാർ െക മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസബീന ഭാര് 40

2 ഫാതിമ മാതാവ 65

3 തബ  എസ മകള 16

4 നൗഫിയ എസ മകള 14

5 നാഫില എസ മകള 13

6 നാജിയ നസിൻ മകള 8
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 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി െക  െനയാറിൻകര പി

ഒ  അതാഴമംഗലം  എൻ  എസ   ഭവൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾ   വാങന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിങര വിേലജില   പേരതയെട മകന

േഗാപകമാർ എസ , െനയാറിൻകര പി ഒ അതാഴമംഗലം എൻ എസ  ഭവൻ േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര േനമം

കണമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 09-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം മകൾ സഷമ എൻ എസ -o ജീവിചിരിപില.

 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 േഗാപകമാർ എസ മകന 54

2 േഹമാംബിക എൻ എസ മകള 53

3 ൈഷമാംബികാ എൻ എസ മകള 46

4 വീണ വി എസ (മരണെപട മകൾ സഷമ എൻ എസ -ൻെറ
മകൾ )

പൗതി 34

5 വർഷ വി എസ              (ടി ടി ) പൗതി 30

30th November 2021Revenue Department14355
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-23272/2021 28-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി മണി  ഉചകട പി ഒ കളതർ

െചഞലകഴി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജാരാകനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സിൽവി േബാധിപിച അേപക   കളതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-04-2019  -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:എ1-2367/2021 29-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ആനാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഷൻ ബി രാജ  േകാടയൽ പ

ി  ഒ  കറവാട  രാജ  ഭവനിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജാരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സൗമ്ാരാജ എം ഡി േബാധിപിച

അേപക   ആനാവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -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:എ1-23638/2021 29-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ ബി  മഞവിളാക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിൽവി ഭാര് 68

2 സേലഖകമാരി മകള 45

3 വിജിലകമാരി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമ്ാരാജ എം ഡി ഭാര് 36

2 ആഷ വിൻ എസ രാജ മകള 15

3 ആതിക എസ രാജ മകള 6
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ം പി ഒ മലയിൽകട അമാടി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് സജ റി പി േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ പിതാവ

ജീവിചിരിപില.  ൈമനർ സനാനം ഒനാം കകിയെട സംരകണയിലാണ.   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:എ5-23724/2021 01-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റിജിൽ എസ  പാമടകട പി ഒ

നൂർവടം കളതിൻകര പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ സർവീസ സംബനമ

ായ ആവശ്തിനം മറ് ആവശ്ങൾകമായി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കളതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി എസ എൻ , ,  േബാധിപിച അേപക   കളതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ പിതാവ െസൽവിൻ ജിവിചിരിപെണനം മാതാവ ജിവിചിരിപിെലനം ൈമനർ സനാനങൾ ഒനാം കകിയെട

സംരകണലിലാെണനം 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. 

 
നമര:എ5-23025/2021 27-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി ജി  ആറയർ പി ഒ

ആറയർ എ ബി ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ സർവീസ സംബനമായ ആവശ്തിനം

മറ് ആവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമളകമാരി

എസ  േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ റി പി ഭാര് 44

2 ലകിജ അനിൽ മകള 21

3 അനശീ അനിൽ മകള 13

4 ശാനകമാരി അമ സി മാതാവ 79

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി എസ എൻ ഭാര് 32

2 ആസിൻ ആർ എസ മകന 12

3 അനാമിക റിജിൽ മകള 11
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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:എ1-22880/2021  26-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െവളറട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനി പി  േതകപാറ പി ഒ കീഴട

ർ േറാഡരികത് പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ എം എ സി റി േകാടതിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

ഭാര് അനിത റി േബാധിപിച അേപക   െവളറട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2016-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:എ1-22994/2021 26-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േയശദാസ എഫ  അമരവിള പ

ി ഒ പനയംമല പതവൽ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് അംബിക ബി , , േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ േവലമ

എസ ജിവിചിരിപെണനം പിതാവ ജിവിചിരിപിെലനം 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 ശ്ാമളകമാരി എസ ഭാര് 65

2 അനിേമാൾ എസ െക മകള 40

3 ബിനിേമാൾ എസ െക മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത റി ഭാര് 45

2 അജിത അനി മകന 25

3 അജീഷ അനി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക ബി ഭാര് 53

2 അഖിൽദാസ ൈവ മകന 31

3 അഖില എ ൈവ മകള 29
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നമര:എ1-23145/2021 26-10-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകല െക എം

െനയാറിൻകര പി ഒ മണലർ കാവവിള തിരേവാണതിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

ഭരതാവ വിജയൻ ജി േബാധിപിച അേപക   െനയാറിൻകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    04-08-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-23027/2021 26-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാറി െക  െനയാറിൻക

ര പി ഒ ആർ സി സടീറ്  രാജ വിലയിൽ  എനവരെട   അവകാശിക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന േജാർജ് സീഫൻ എസ േബാധിപിച അേപക   െനയാറിൻകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   03-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി 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:എ8-24354/2021 03-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാർ ആർ  ആറാലംമട പി

ഒ  കണംകളം  ബി  െക  നിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  യേകാ  ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്

പസന എം േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2017-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ ജി ഭരതാവ 62

2 കീർതി വിജയ വി എസ മകള 33

3 വിഷണവിജയ വി എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ് സീഫൻ എസ മകന 49
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന എം ഭാര് 63

2 രതീഷ കമാർ െക മകന 34

3 ദീപ െക മകള 29
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-23464/2021 26-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസ േമരി സി  ഉചകട പി

ഒ കളതർ മാവിളകടവ കടതിൻകര  എനവരെട   അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ േകമനിധി േബാർഡിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

ഭരതാവ ജയൻ േബാധിപിച അേപക   കളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    22-05-2021-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:എ1-23613/2021 29-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ആനാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമല ആർ  ഡാലംമഖം പി

ഒ കരികമൻേകാട കടറമല ചാമവിള നിർമല ഭവനിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ എം എ സി

റി േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ബിജകമാർ ബി േബാധിപിച അേപക   ആനാവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   31-12-2019-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം ജിവിചിരിപില  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:എ1-23070/2021 27-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയൻ ഭരതാവ 59

2 അഖില മകള 31

3 അനീഷ െജ ആർ മകന 29

4 അഭിലാഷ െജ ആർ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജകമാർ ബി മകന 43

2 സിന എൻ മകള 40

30th November 2021Revenue Department14361
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 െനയാറിനകര  താലകില   െവളറട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സകമാരൻ  മണലി പി ഒ

ആനപാറ അരൺ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  സേലാചന സി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2020 -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. 

 
നമര:എ1-23090/2021 27-10-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   അനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ കമാർ @ ബിന

ആനാവർ പി ഒ ൈമലംെപാറ േവേങാടകഴി േറാഡരികത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ

ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അനവര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത എൽ , , േബാധിപിച അേപക   അനവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജിവിചിരിപെണനം ൈമനർ സനാനങൾ ഒനാം കകിയെട സംെരകണയിലാെണനം അറിയനതിനാൽ 

 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. 

 
നമര:എ1-23055/2021 27-10-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില  െനയാറിൻകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻനായർ പി

െനയാറിൻകര തിരമംഗലം ഹരിശീയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര്  രാേജശ്രിേദവി  ബി  പി   േബാധിപിച അേപക   െനയാറിൻകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന സി ഭാര് 72

2 ജയശീ െക എസ മകള 52

3 വിജയശീ െക എസ മകള 50

4 അരൺകമാർ െക എസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത എൽ ഭാര് 37

2 സജിൻകമാർ എസ മകന 16

3 സതീഷ കമാർ എസ മകന 14
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-23422/2021 27-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി അറമഖംപിള  ബാലരാമപരം

പി ഒ വടേകവിള ൈതകടത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകമായി  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര്  ഭഗവതി  അമാൾ എം എസ  േബാധിപിച അേപക   പളിചല 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  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:എ1-22580/2021 27-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ജലാലദീൻ  പളിചൽ പ

ി ഒ െകാടിനട ഹൗസ നമർ 10/13 നസീൻ മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള വിവിധ

സർകാർ  ആനകല്ങൾ  വാങനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകമായി     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സമീമബാന ജലാലദീൻ േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2019 -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 രാേജശ്രിേദവി ബി പി ഭാര് 66

2 േരഖ എസ ആർ മകള 46

3 േലകക എസ ആർ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭഗവതി അമാൾ എം എസ ഭാര് 62

2 മീനാറാണി ബി മകള 39

3 ലകിറാണി ബി മകള 38

4 മീനാകി അമ മാതാവ 91

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമീമബാന ജലാലദീൻ ഭാര് 52

30th November 2021Revenue Department14363
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നമര:എ1-23177/2021 27-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െവളറട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി വി എസ  െവളറട പി ഒ

വടകിൻകര േറാഡരികത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  വിമല റി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജിവിചിരിപിെലനം ൈമനർ

സനാനങൾ ഒനാം കകിയെട സംരകണയിലാെണനം 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. 

 
നമര:എ1-23363/2021 27-10-2021
 
  െനയാറിനകര   താലകില    കാഞിരംകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േമാഹനൻ െക

കാഞിരംകളം  പി  ഒ  വലിയവിള  രശി  ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിലള െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് അമിളി  െക േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021-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:എ1-23892/2021 30-10-2021
 

2 നസിൻ ജലാലദീൻ മകള 34

3 നാദിയ ജലാലദീൻ മകള 32

4 ഐഷ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല റി ഭാര് 39

2 ഷിബിൻ എസ മകന 16

3 ഷിജിൻ എസ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി െക ഭാര് 57

2 രമ് എം മകള 33

3 രഞ എം മകള 30

4 രശി എം മകള 26
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 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബലക്മി റി  നാരവാമട പി

ഒ െമാടമട ഊരകടേകാണം സൗപർണികയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള

െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾ  വാങനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള േലഖാറാണി എസ േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    15-07-2021-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 േശഖരൻ സി ഭരതാവ 76

2 രാേജഷ എസ മകന 52

3 േലഖാറാണി എസ മകള 51
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-22972/2021(എ) 27-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില  െനയാറിൻകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വികർ ശാനരതനം ഇ

അരവിപറം  പി  ഒ  ഇരമിൽ  ടിനിറി-യിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര് വസന പി േബാധിപിച അേപക   െനയാറിൻകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2020-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. 

 
നമര:എ1-23629/2021 30-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതികമാരി െക  നരവാമട പി

ഒ  െമാടമട  പറമേകാണം  ശീനിവാസിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ  ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകമായി      ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ശീകമാരി  േദവി  എസ എസ േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ     11-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട പിതാവം ഭർതാവം 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന പി ഭാര് 65

2 ഷീല വി മകള 45

3 റീന വി മകള 43

4 ഷീന വി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകലാേദവി എസ എസ മകള 52

2 ശീകമാരി േദവി എസ എസ മകള 47

3 ശീകാന് എസ എസ മകന 43

4 ശീനാഥ എസ എസ മകന 41

5 ശീജിത് എസ എസ മകന 38
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നമര:എ1-23941/2021 01-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജകമാർ ബി െക

െനയാറിൻകര പി ഒ മാടൻേകാവിലിനസമീപം നിലേമൽ വാർഡ അരൺ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകമായി     ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഓമനകമാരി എസ േബാധിപിച അേപക   െനയാറിൻകര  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -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:എ1-23890/2021 01-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  ശശിധരൻനായർ

ധനവചപരം പി ഒ എസ വി ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ എം എ സി റി േകാടതിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകമായി  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

മകന ശ്ാം എസ വി േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജിവചിരിപില 

 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:എ8-22935/2021  22-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന റി  െവങാനർ പി

ഒ  മേകാല  എം  എസ  സിേസഴ്  വിലയിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ  ടഷറിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകമായി     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

6 കമലമ മാതാവ 92

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമനകമാരി എസ ഭാര് 64

2 അരൺ ആർ മകന 32

3 അനഷ ആർ ഒ മകള 28

4 സേരാജിനി അമ മാതാവ 95

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി വി എസ ഭാര് 65

2 ശ്ാം എസ വി മകന 37

3 ശീജ എസ വി മകള 34
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പേരതയെട ഭരതാവ പി മണികണൻനാടാർ േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   20-05-2021-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:എ8-23173/2021 22-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാലിൻരാജ ആർ  പാറശാല പി

ഒ െനടവാൻവിള മചിംഗേതാടം സീേയാൺ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ െക എസ

എഫ ഇ പാറശാല ശാഖയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് അനിത ആർ േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാവ ജിവിചിരിപിലാെയനം പിതാവ റസിലയൻ എ ജിവിചിരിപെണനം അറിയനതിനാൽ  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. 

 
നമര:എ8-23137/2021 22-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാബി പി എസ  ബാലരാമപര

ം പി ഒ എരവതാവർ െതേക മലഞരിവ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ എം എ സി

റി  േകാടതിയിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രാജം എസ  േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-12-2020-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 പി മണികണൻനാടാർ ഭരതാവ 72

2 സജ എം എസ മകള 38

3 സമ എം എസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത ആർ ഭാര് 36

2 അകിൻ എസ മകന 12
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നമര:എ8-23177/2021 22-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിസൽ കമാർ െജ പി

ബാലരാമപരം പി  ഒ മിഡാനിയർേകാണം നിധിലയതിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള

െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ്  ആവശ്ങൾകമായി  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് എസർ മലിക എസ േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം 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

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:എ8-22913/2021 22-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലിസ േജാൺ  േകാടപറം പി

ഒ ചിറയേകാട ഓകിലിയതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ വിഴിഞം സബ ടഷറിയിൽ

ഫികസഡ  െഡേപാസിറ്  ലഭികനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള െഡൽസ ഇ േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    10-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ,  ഭർതാവ  േജാൺ  ഒറിേസാ,  ട ിയാളെട  മകൻ  േജാസ  അവിവാഹിതനം

നിസനതിയമായിരിെക മരണെപടിടളതാെണനം 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 രാജം സി ഭാര് 54

2 മേനാജ ആർ മകന 34

3 മഞ ആർ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസർ മലിക എസ ഭാര് 64

2 നിധിൻ സി മകന 28

3 നയന സി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഡൽസ ഇ മകള 49

2 േജാറിൻ ഒറിേസാ മകന 45

3 ഏലീന മകള 35
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-24382/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില  പാറശാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ധർമരാജ സി  പാറശാല പി ഒ

കരമാനർ  ഒറെതങവിള  ജയിംസ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വികലാംഗേഷമ േകാർപേറഷനിൽ

ഹാജരകനതിനം മറ് ആവശ്തിനം   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് തങം സി േബാധിപിച

അേപക   പാറശാല  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന  24-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ 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:എ8-23918/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില  തിരപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  സേരാവരതിൽ സധാകരൻ

നാടാർ  ഡി   തിരപറം  പി  ഒ   പഴയകട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷനം   മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  മകന ശീകാന് എസ എസ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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. 

 
നമര:എ8-23810/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലമാൻ എച്  വിഴിഞം പി ഒ

 മടമചാല  ടൗൺഷിപ്  േകാളനി   ഹൗസ  നമർ  4/14   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   യണിയൻ  ബാങിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം സി ഭാര് 62

2 ജയിംസ ഡി റി രാജ മകന 34

3 േറായി ഡി റി രാജ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകാന് എസ എസ മകന 43

2 ശീജിത് എസ എസ മകന 42
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ഹാജരകനതിനം  മറ്  ആവശ്തിനമായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മാതാവ പാതമ

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

സർടിഫികറം   പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-07-2021  -ല   മരണെപടതായം   പേരതനെറ    നിയമനസത

അവകാശികളായി   താെഴ   പറയനവര   മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.    പേരതൻെറ    പിതാവ

ജിവിചിരിപിലാെയനം  പേരതൻ അവിവാഹിതനം  നിസനതിയനമാെണനം  അറിയന.  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:എ8-23903/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില  വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അശ്തിയിൽ  രാജൻ ജി  മൂർ

പി  ഒ   മേകാല   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷനം   മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര് ഉഷകമാരി ബി  േബാധിപിച അേപക  വിഴിഞം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ 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:എ8-23751/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എഫ മസിലിൽ അഹമദ

റഫായി   വിഴിഞം  പി  ഒ   എൽ  പി  എസിന  സമീപം   പിറവിളാകം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ബാങിൽ

ഹാജരകനനം  മറ്  ആവശ്തിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന  താജദീൻ എ

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

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2020 -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ, ഭാര് ഹലീമ ബീവി എനിവർ

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 പാതമ മാതാവ 56

2 നിഷ ബീഗം സേഹാദരി 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷകമാരി ബി ഭാര് 57

2 നിഷാരാജ യ ആർ മകള 36

3 നിധിൻരാജ യ ആർ മകന 32

14372 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എ8-24066/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സമതി എസ െനലിമട പി ഒ

കണറവിള   നടതടപതൻ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എസ  ബി  ഐ   െനലിമട   ശാഖയിൽ

ഹാജരകനതിനം  മറ്  ആവശ്തിനമായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന എൻ രാമദാസ

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

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   02-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട   നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ നാണനാടാർ എനിവർ

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:എ8-23854/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നമസിൽ അബൾ റഷീദ എം

വിഴിഞം പി ഒ നിയർ ആബാദ എൻറർൈപസസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷനം  മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് നദിറബീഗം എം  േബാധിപിച അേപക

വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   24-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താജദീൻ എ മകന 42

2 തനജ ബീവി മകള 40

3 െസയനദീൻ മകന 38

4 ഷഫീഖ എ മകന 35

5 െഷഫീർ മകന 34

6 െജഹിറ എച് മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമദാസ എൻ മകന 68

2 നനിനി എസ മകള 62

3 പസനകമാരി എസ മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നദിറബീഗം എം ഭാര് 54

2 സനീർ എ മകന 35
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നമര:എ8-24287/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ശാനകമാരി  മാരായമട

ം പി ഒ  ചളിയർ  േദവകി വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനം  മറ്  ആവശ്തിന

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട  ഭരതാവ വിശ്നാഥൻ എം  േബാധിപിച അേപക   െപരങടവിള

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   18-04-2021  -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 എം വിശ്നാഥൻ ഭരതാവ 69

2 ആര് വി എസ മകള 27
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-24802/2021 16-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില  െപരമഴതര വിേലജില  െപരമഴതർ പി ഒ മാമഴകര നളിനവിലാസതിൽ താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ   െചലപൻ രഘനാഥൻ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ തക  ബാങിൽ  നിനം

വാങനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടി വീടിൽ  നളിനി വി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  21-10-2021-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 നളിനി വി ഭാര് 76

2 അജനകമാർ ആർ മകന 51

3 അജയകമാർ ആർ മകന 49

4 അനിൽകമാർ ആർ മകന 49

5 അജിത കമാർ ആർ മകന 47
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8 -22551/2021 22-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി ഡി  െനയാറിൻകര പി

ഒ  െതാഴകൽ േറാളൻസ പാരൈഡസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം  മറം

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപഴതര വിേലജില   പേരതയെട

മകള ഷീല ജാസിൻ ആർ , െനയാറിൻകര പി ഒ െതാഴകൽ രാേകനവിൽ  േബാധിപിച അേപക   െപരംപഴതര കേചരി

വിേലജ  ഓഫീസരമാർ     മഖാനിരം    അവകാശ   വിചാരണ  നടതി  വന റിേപാരടം    മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    30-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട    നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ ഡി േറാളൻസ എനിവർ

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:എ8-23050/2021 18-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി പരേമശ്രൻ നാടാർ  മൂർ

പി ഒ മേകാല കാഞിരംവിള പരിമൾ  േകാേടജിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറം

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അംബജാകി , മൂർ പി ഒ മേകാല കാഞിരംവിള പരിമൾ  േകാേടജിൽ േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം  െവങാന

ർ, വടപാറ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ജാസിൻ ആർ മകള 51

2 വിജയകമാരി ആർ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബജാകി ഭാര് 80

2 ബിന എ പി മകള 51

3 പീതാരാജ എ പി മകള 49

4 പരിമൾേഘാഷ മകന 45
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നമര:എ8-22692/2021 16-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പങജം  കടചൽകഴി പി

ഒ േകാടകാൽേകാണം കഴിവിള  പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം വിേലജില   പേരതനെറ

മകന  ആർ ബാഹേലയൻ ,  കടചൽകഴി   പി  ഒ േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം കലിയർ വിഴിഞം  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

07-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ , ഭർതാവ പി രാമയൻ നാടാർ 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. 

 
നമര:എ8-22955/2021 22-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റജില ബീവി  െവങാനർ പി ഒ

കുെവടാൻകഴി െകാതറവിളയിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതയെട മകള നാസിയ ആർ എസ , െവങാനർ പി ഒ

കുെവടാൻകഴി  െകാതറവിളയിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ

വിചാരണ   നടതി വന  റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   18-01-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

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. 

 
നമര:എ8-22898/2021 16-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  മസഫ  വിഴിഞം പി ഒ

ഇടകാട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ലഭികനതിനം  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ രാജൻ മകന 60

2 ആർ സേരഷ മകന 53

3  ആർ ബാഹേലയൻ മകന 62

4 ആർ ലീല മകള 62

5 ആർ ശശീനൻ മകന 60

6 ആർ ഷീജ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലിം ഇ ഭരതാവ 39

2 നാസിയ ആർ എസ മകള 18

3 സഫീറ ആർ എസ മകള 15
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലലബീവി എസ , വിഴിഞം പി ഒ ഇടകാട

വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-08-2020  -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. 

 
നമര:എ8-23901/2021 06-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ കമാർ ആർ

െവങാനർ പി  ഒ  കടനർേമെല  തയമകതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈസനികേകമ േബാർഡിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ൈഷനി േഗാപാൽ വി എൽ , െവങാനർ പി ഒ കടനർേമെല തയമകതിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം

വിതര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈ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:എ1-24504/2021 09-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പവാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന ജി  കഞാംപഴിഞി പി ഒ

കഞാംപഴിഞി കരിവീടവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവാര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ദാസയൻ സി , കഞാംപഴിഞി പി ഒ

കഞാംപഴിഞി പി ഒ കഞാംപഴിഞി കരിവീടവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പവാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലലബീവി എസ ഭാര് 50

2 നൗഫൽ എം മകന 33

3 നൗഫിയ എൽ മകള 30

4 നൗഫ എൽ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി േഗാപാൽ വി എൽ ഭാര് 41

2 നിരഞന എസ മകള 15

3 നീരജ എസ മകള 7

4 വസന മാതാവ 62
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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 ദാസയൻ സി ഭരതാവ 74

2 ലത ഒ മകള 46

3 പീത ഒ മകള 44

4 സജി ഡി മകന 41

30th November 2021Revenue Department14379
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-22606/2021 18-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി അമ െക  പാറശാല പ

ി ഒ മര്ങര  ശീകണമനിരതിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിന പാറശാല

ടഷറിയിൽ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാറശാല  വിേലജില

പേരതയെട മകന ശീകണൻ നായർ  എസ  , പാറശാല പി ഒ മര്ങര  ശീകണ മനിരതിൽ േബാധിപിച അേപക

പാറശാല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2020  -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. 

 
നമര:എ8 -12791/2021 18-10-2021
 
  െനയാറിനകര   താലകില    കനതകള വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സേനാഷകമാർ

കനതകാൽ പി  ഒ മാവറതല  പതൻവീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർകാർ ആനകല്ങൾകം മറം

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതകള വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

സമംഗല എസ , കനതകാൽ പി ഒ മാവറ പതൻവീടിൽ തല , േബാധിപിച അേപക   കനതകള വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ   പിതാവ  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:എ8-22963/2021 20-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി 'അമ എസ മകള 70

2 ശീകണൻ നായർ  എസ മകന 64

3 േരണക ആർ െക (മകെന മകൾ ) പൗതി 33

4 രാധിക ആർ െക    (ടി ) പൗതി 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീരാജി ഭാര് 35

2 സമംഗല എസ മാതാവ 65
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 െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ചനൻ  െനയാറിൻകര പി

ഒ  വടേകാട ഐനലേകാണം കനവിള പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ

ലഭികനതിനം േകാടതിയിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപഴതര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഓമന െക , െനയാറിൻകര പി ഒ  വടേകാട ഐനലേകാണം കനവിള പതൻവീടിൽ േബാധിപിച

അേപക   െപരംപഴതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -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. 

 
നമര:എ8 -23023/2021 22-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗസി  േകാവളം പി ഒ  േകാവള

ം ബീച് ആലനിനവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  തിരവനനപരം നഗരസഭയിൽ നിനം അനവദിച PMAY

ഭവന പദതി അനകല്തിനേവണിയം മറം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം

വിേലജില   പേരതയെട മകന കടപൻ ൈവ , േകാവളം പി ഒ  േകാവളം ബീച്  ആലനിനവിള വീടിൽ  േബാധിപിച

അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ േയാഹനാൻ എനിവർ

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:എ1-24402/2021 09-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ആനാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ േപാറി ആർ  േകാടയൽ പ

ി ഒ പാലിേയാട ആഴാൻകളം രാമചന സദനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇൻഷറൻസ ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറം  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാവര വിേലജില

പേരതനെറ സേഹാദരൻ പതനാഭൻ േപാറി  ആർ ,  േകാടയൽ പി  ഒ  പാലിേയാട  ആഴാൻകളം  പതഗീതതിൽ ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന െക ഭാര് 59

2 സനൽ സി ഒ മകന 41

3 സാരിതേയാ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടപൻ ൈവ മകന 49

2 ശാനി ജി മകള 48

3 ചനകമാർ മകന 42
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതം പേരതൻ

അവിവാഹിതനം  നിസസനതിയനമാണ   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:എ1-24482/2021 09-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െനലിമട പി ഒ െവൺകളം

േവങ നിന  ുതി ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറം  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല ആർ , െനലിമട പി ഒ

െവൺകളം േവങനിന  ുതി  ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം   തിരപറം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021 -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:എ1-24414/2021 09-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി വിജയകമാരൻ  പയറവിള പ

ി ഒ  മേനാടേകാണം േതരിവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവീസ ആനകല്ങൾകം മറ്  ആവശ്തിനം

 ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഡയസി ബി ,

പയറവിള പി ഒ  മേനാടേകാണം േതരിവിള വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജമാൾ െക സേഹാദരി 74

2 പതാവതിയമാൾ െക സേഹാദരി 69

3 മഞനാഥൻ േപാറി  ആർ സേഹാദരൻ 66

4 പതനാഭൻ േപാറി ആർ സേഹാദരൻ 64

5 ഹരിദാസൻ േപാറി ആർ സേഹാദരൻ 60

6 രാജമാൾ െക സേഹാദരി 58

7 രാധമാൾ െക സേഹാദരി 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല ആർ ഭാര് 46

2 ുതി വി വിൽസൻ മകള 26
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-24613/2021 09-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിസദാസ റി  അമരവിള പി

ഒ നടർെകാല മലയിൽവിളാകം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കാനറാ ബാങിൻെറ  അമരവിള ശാഖയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറം  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷമ എസ  ആർ , അമരവിള പി ഒ നടർെകാല മലയിൽവിളാകം വീടിൽ േബാധിപിച

അേപക   െകാലയില  മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021  -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:എ8-23627/2021 02-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ നായർ ജി

െനയാറിൻകര പി ഒ െതാഴകൽ കഴിവിള കഷതളസിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് , മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരംപഴതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  തളസി

മരളീധരൻ , െനയാറിൻകര പി ഒ െതാഴകൽ കഴിവിള കഷതളസിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരംപഴതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഡയസി ബി ഭാര് 60

2 വിജിൻ വി മകന 29

3 വിനീഷ വി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷമ എസ  ആർ ഭാര് 59

2 അരൺ സി മകന 30

3 കിരൺ സി മകന 27

4 കീർതി പി സി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസി മരളീധരൻ ഭാര് 55

2 മിഥൻ എം നായർ മകന 32
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-22182/2021 16-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക പി , ചനൻ ആർ

ബാലരാമപരം ഐതിയർ അണിയറതല വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  സർകാരമായി ബനെപട വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന

വിപിൻ സി , ബാലരാമപരം ഐതിയർ അണിയറതല വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    09-06-2017 -

ലം  ടിയാൻ  24-4  -20218-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:എ8-23979/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജശ്രി എം  ആറാലംമട പ

ി  ഒ  അതിയനർ വലിയതല വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഐ ഒ ബി  ആറാലംമട  ശാഖയിലം     മറ്

ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പേരതയെട മകന

വിധൻ ആർ സി , ആറാലംമട പി ഒ അതിയനർ വലിയതല വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   അതിയനര  പാറശാല

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവ ചപയനം 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. 

 
നമര:എ8-24069/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല ആർ  ആറാലംമട പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിപിൻ സി മകന 23

2 ആതിര ഡി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിധൻ ആർ സി മകന 39

2 വിധല  ആർ സി മകള 38
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ഒ കടകമ് സനിൽ ഭവനിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െനയാറിൻകര െപൻഷൻ െപയെമന്  ടഷറിയിൽലം മറ്

ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പേരതയെട മകന

സനിൽകമാർ വി  എസ ,  ആറാലംമട പിഒ കടകമ്  സനിൽ ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ

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

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ എ വാസേദവൻ 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 സനിൽകമാർ വി എസ മകന 48
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-24375/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില  വിഴിഞം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മറിയ െസൽവം േകാടപറം പി ഒ

െതനർേകാണം  േറാസ വിലയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്     െപൻഷനം മറ്    ആവശ്തിനമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകന ൈഷൻ േജാസ ഇ എം  േബാധിപിച

അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ ഈേനാസ ആർ എനിവർ

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:എ8-23694/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കരംകളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലീലഭായ എ പതിയതറ പി ഒ

പാമകാല   വാറവിള   ബിനി  ഭവനിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ബാങിൽ   ഹാജരാകനതിനം    മറ്

ആവശ്തിനം   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പാറശാല പി ഒ കരമാനർ വിരാലിവിള വീടിൽ പേരതയെട മകള

ബിനി സി എൽ  േബാധിപിച  അേപക  പാറശാല,  കരംകളം  വിേലജ  ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന  റിേപാർടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന  26-08-2021 -ല  മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ,

ഭർതാവ െചലപൻ നാടാർ 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:എ8-23546/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഗദമ  േകാവളം പി ഒ െവളാ

ർ ആറിൻപതവൽ പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനം  മറ് ആവശ്തിനമായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷൻ േജാസ ഇ എം മകന 38

2 റീന ഇ എം മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിനി സി എൽ മകള 47
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അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ലത െജ  േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാവ,  പിതാവ,  ഭർതാവ  എനിവർ  ജീവിചിരിപില.  പേരതയെട  മകൻ  വതലൻ  അവിവാഹിതനം

നിസനതിയനമായി മരണെപടേപായതായം മകൾ ചനിക മരണെപടേപായതായം അറിയന. 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി മകള 62

2 വൽസല മകള 58

3 ലത െജ മകള 51

4 അഞ സി      (പേരതയെട മരണെപട മകൾ ചനികയെട
മകൾ )

പൗതി 30

5 അന സി                   ( ടി ) പൗതി 28

6 അജ           (പേരതയെട മരണെപട മകൾ ചനികയെട മകൻ
)

പൗതൻ 28
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-24260/2021 09-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക റി   കടയ

റ പതൻവീടിൽ േഹാസപിറൽ ജംഗഷൻ െനയാറിൻകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർകാർ ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട ഭരതാവ

ശശിധരൻനായർ െക  േബാധിപിച അേപക   െനയാറിൻകര,   െചങൽ    വിേലജ ഓഫീസരമാർ     മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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:എ1-23869/2021 06-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻ  വികമവിലാസതിൽ

െവങാനർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിഴിഞം  േസാണൽ  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിനമായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീധരൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:എ8-23597/2021 02-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമിൽ  കരവികാട വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരൻനായർ െക ഭരതാവ 65

2 സ്ാതി എ എസ മകള 30

3 വിേവക എസ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വികമൻ മകന 64

2 ശീധരൻ മകന 60

3 ഗീതകമാരി മകള 58
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െപാറവിള ഇടിചകപാമട പാറശാല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം   മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് റഫീക എ   േബാധിപിച അേപക   പാറശാല, പരശവയൽ

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ.

 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. 

 
നമര:എ8-23500/2021 02-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാഗപൻ ആശാരി  എസ

േകാടിയാംമലയിൽ  കരമാനർ പാറശാല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിെന പാറശാല ശാഖയിലം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശകനള ആർ   േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -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:എ8-23509/2021 02-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈവരവൻ ആചാരി എസ  െക

. എസ.  ഭവനിൽ  െവങാനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റാണി ആർ  േബാധിപിച അേപക

വിഴിഞം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2020  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഫീക എ ഭാര് 36

2 റാഫിയതൽ അദബിയ എസ മകള 16

3 ഫർഹാന ഫാതിമ എസ മകള 12

4 പീരകണ്  എം പിതാവ 89

5 നബീസത് ബീവി മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള ആർ ഭാര് 53

2 അഭിലാഷ എൻ മകന 26

3 ആതിര എസ മകള 24
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-23510/2021 02-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗേണശൻ എസ  വിശാഖതി

ൽ മൂർ  പി  ഒ   വിഴിഞം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ബാങിൽ  ലഭികാനള േകമനിധി  ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സധാേദവി ആർ  േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-23586/2021 02-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത പി  അജിത ഭവനിൽ

കാരാളി  പാറശാല  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ റസിലയൻ  പി   േബാധിപിച

അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില. മാതാവ സ്ർണമ 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:എ8-22268/2021 02-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാണി ആർ ഭാര് 47

2 ൈവഷവി വി ആർ മകള 25

3 ൈവശാഖ വി ആർ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാേദവി ആർ ഭാര് 56

2 വിശാഖ ജി എസ മകന 30

3 ആകാശ ജി എസ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസിലയൻ  പി ഭരതാവ 62

2 ആൻസി ആർ മകള 26
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 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി പരേമശ്രൻ നായർ, പി

ഇനിര അമ   േഗാവിനവിലാസതിൽ അതിയനർ ആറാലംമട പി ഒ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ

സംബനമായ ആവശ്തിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അതിയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി േമാഹനകമാർ   േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ലം

പി  ഇനിര  അമ 16-12-2019  -ലം   മരണെപടതായം  പേരതനെറ 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:എ8-23609/2021 02-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതമ എം  പതനാഭവിലാസം

ബംഗാവിൽ കരമാനർ പാറശാല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിലം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന െക രാജ  േബാധിപിച അേപക   പാറശാല, കളതർ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 21-05-2021 -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. 

 
നമര:എ1-23199/2021 03-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻനായർ റി  രതീഷ

ഭവനിൽ  ഓലതാനി  െനയാറിൻകര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   .എം.എ.സി.റി.  േകാടതിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിൻകര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി േമാഹനകമാർ മകന 60

2 ഐ ശശീനകമാരി മകള 56

3 പി ശീകമാർ മകന 53

4 പി സജികമാർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാനിൽബായി  െക മകള 58

2 ദാസ െക മകന 57

3 െസൽവറ് െക മകന 53

4 െഡയസി െക മകള 50

5 രാജ െക മകന 49

6 റാണി െക മകള 47
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വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകമാരിഅമ ബി  േബാധിപിച അേപക   െനയാറിൻകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2018  -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 ശീകമാരിഅമ ബി ഭാര് 52

2 രതീഷ  ആർ നായർ മകന 35

3 രഞിനി ആർ നായർ മകള 33
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-24740/2021 24-11-2021
 
 െനയാറിനകര താലകില   പാറശാല വിേലജില പാറശാല സജിനി നിവാസിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനി

ക എസ ബി  എനയാളെട അവകാശികൾക് പേരതയെട  േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിനo

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന  ടി വീടിൽ സജി എം  േബാധിപിച അേപക  പാറശാല, ആനാട

വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     28-01-2017-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി മാധവൻ പിള ഭരതാവ 73

2 സജി എം മകന 40

3 നിഷാേമാൾ എം മകള 37
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F5˛18987/2021. 2021 \hw-_¿ 6.

2021 HIvtSm_¿ 12˛mw Xob-Xn -bnse tIcf Kk‰v \º¿ 40˛¬ (hm-eyw 10, ]m¿´v 3)
I-Ωo -j -W-td‰ v Hm^v  em‚ v dh\yq hn`m -KØn¬ t]Pv 8104 -˛¬ {]kn≤oIcn®
ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬ “s\øm-‰n≥I-c Xmeq°n¬ IcIpfw hnt√Pv” F∂Xv “Xncph\¥]pcw
Xmeq°n¬ IcIpfw hnt√Pv” F∂pw “IcpwIpfw hnt√Pn¬ temd≥kv, Fkv.” F∂Xv
“IpfØq¿ hnt√Pn¬ temd≥kv, Fk.v” F∂pw “IcpwIpfw hnt√Pv Hm^ok¿ apJm¥ncw”
F∂Xv “IpfØq¿, IcIpfw hnt√Pv Hm^ok¿am¿ apJm¥ncw” F∂pw ]nXmhv tZhZmkv, Pn.,
amXmhv sUbvkn F∂nh¿ “Pohn®ncn∏n√” F∂Xv “Pohn®ncn∏ps≠∂pw” Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
s\øm-‰n≥I-c. Xl-io¬Zm¿.
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-23468/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില കാഞിരംകളം പി ഒ െനലികാകഴി വചനതിൽ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  സഭദാമ െക   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട

മകന ടി വീടിൽ ൈഷൻ സി  േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം, കളതമൽ, െപരങടവിള  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  23-01-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം മകൾ സധയം ജീവിചിരിപിലാെയനം അറിയന.  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 ൈഷൻ സി മകന 50

2 ഹിമ എസ േജാൺ (മരണെപട മകൾ സധയെട മകൾ) പൗതി 25

3 ൈഹമ എസ േജാൺ (മരണെപട മകൾ സധയെട മകൾ) പൗതി 23

14396 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-11-30T15:50:48+0530
	Salim A




