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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-25140/2021 27-11-2021
 
  െനയാറിനകര   താലകില  ബാലരാമപരം  വിേലജില  ബാലരാമപരം  ആർ  സി  സടീറ്  േഷർളി  േകാേടജിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗണശീലൻ േജാൺ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടി

വീടിൽ സഗനി േബാധിപിച അേപക ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  06-11-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഗനി ഭാര് 51

2 സൗമ് ഗണശീലൻ മകള 23

3 െജനിഫർ ഗണശീലൻ മകള 19

07th December 2021Revenue Department15339
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-24654/2021 19-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ജസിൻ  കാകവിള പി ഒ

കാേരാട കനിേയാട മാതാേകാേടജിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമനതിനം സർകാരിൽ നിനള

വിവിധ ആശയങൾകം  ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേരാട വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് േറാമിയാൾ ടി , പരശവയൽ പനവിള  െജ ആർ ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   കാേരാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

10-2021  -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:എ1-22681/2021 02-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െവളറട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതാഭായി  െവളറട പി ഒ

കാരമട  കരിമരം  േതാടിനകര  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എം  എ  സി  ടി  േകാടതിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െവളറട

വിേലജില   പേരതയെട മകന സതീഷകമാർ എം ആർ , െവളറട പി ഒ  കാരമട കരിമരം േതാടിനകര പതൻവീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2019 -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:എ1-24008/2021 02-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാമിയാൾ ടി ഭാര് 51

2 േറാജിൻ െജ ആർ മകന 24

3 േറാഷന െജ ആർ മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീഷകമാർ എം ആർ മകന 46

2 സേനാഷകമാർ എം ആർ മകന 51
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 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മലിക  റി  െനലിമട പി ഒ

േകാടകാൽ ശങരവിലാസം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ  വിേലജില   പേരതയെട മകന േപംജിത് എസ , െനലിമട പി ഒ

േകാടകാൽ ശങരവിലാസം േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-24168/2021 02-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ െക  കഴിവർ പ

ി ഒ കഴിവർ ഊററ ശിവനിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനനവലി പി , കഴിവർ പി ഒ കഴിവർ

ഊററ ശിവനിവാസിൽ  േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1 -23583/2021 27-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പവാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനീതകമാർ വി എസ  പവാർ പി ഒ

പനവിളാകം  എച്   നമർ  13/43   േരവതി  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  എൽ  ഐ  സി  മറ്

ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

പവീണകമാരി എം എൽ , പവാർ പി ഒ  പനവിളാകം എച്  നമർ 13/43  േരവതി ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   പവാര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-07-2021  -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 ആേകപമളപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജിത് എസ  എസ മകന 30

2 േപംജിത് എസ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനനവലി പി ഭാര് 62

2 ബിമിൽകമാർ എസ  എ മകന 39

3 ദീപ എസ  എ മകള 37
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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:എ1-4996/2021 02-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകണൻ  ധനവചപരം

കരികാട  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾകം  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമല ജി ,

ധനവചപരം  കാരയാട  പതൻവീടിൽ േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. പേരതൻ 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:എ8-22810/2021 27-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മഹമദ ഇസയിൽ

ബാലരാമപരം പി ഒ  പലയിൽേകാണം ടി സി 19/1940  മീം -ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം

 ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സകരിയ

ഇസായിൽ , ബാലരാമപരം പി ഒ  പലയിൽേകാണം ടി സി 19/1940  മീം -ൽ േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം വിേലജ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  പവീണകമാരി എം എൽ ഭാര് 39

2 പണവ വി പി മകന 18

3 പർണിമ വി പി മകള 13

4 സരസ്തി സി മാതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല ജി ഭാര് 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകരിയ ഇസായിൽ ഭാര് 64

2 സധീർ എം എസ മകന 34

3 സബീന എം എസ മകള 44
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നമര:എ8-22484/2021 21-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ വി  േകാവളം പി ഒ  ജി വി

രാജ േറാഡ കണൻേകാട വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഭാഷിണി വി , േകാവളം പി ഒ  ജി വി രാജ

േറാഡ കണൻേകാട വീട  േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-22954/2021 21-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ജയകമാർ  െപരങടവിള

കാവിൽവിള   മായാനിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങടവിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന എസ , െപരങടവിള  കാവിൽവിള

മായാനിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരങടവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2019 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭാഷിണി വി ഭാര് 62

2 അജി എ മകന 46

3 അനിത എസ മകള 44

4 അജയകമാർ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന എസ ഭാര് 39

2 ഉണിമായ െജ ബി മകള 18

3 ഉേമഷ േദവ െജ ബി മകന 14

4 രതമ മാതാവ 69
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-22835/2021 18-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലിം എം  പാറശാല പി ഒ

കറങടി ൈസനബ മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വഞിയർ ആകിഡൻറ ൈടബണൽ േകാടതിയിലം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ൈലലബീവി എ , പാറശാല പി ഒ  കറങടി ൈസനബ മൻസിലിൽ േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ   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:എ8-23365/2021 25-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ ആർ  പനയാട

െതങവിളാകത് വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാലരാമപരം എസ  ബി  ഐ -യിലം മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപഴതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലാല സി ,

പനയാട െതങവിളാകത് വീട , േബാധിപിച അേപക   െപരംപഴതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ

മാതാപിതാകൾ, ഭാര് സേലാചന 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:എ8-23026/2021 20-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലലബീവി എ ഭാര് 51

2 ഷാജി എസ മകന 27

3 െഷമീറ എൽ മകള 25

4 മഹമദ ബീവി മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാല സി മകന 40

2 സനിത എസ മകള 43
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 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ ആർ  െവങാനർ പി ഒ

മേകാല മകവൻകഴി വിഷനിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േമാേടാർ െതാഴിലാളി േകമനിധി  ഓഫീസിലം

മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ജയകമാരി എസ , െവങാനർ പി ഒ  മേകാല മകവൻകഴി വിഷനിവാസിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം

വിേലജ ഓഫീസര   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. 

 
നമര:എ8-23404/2021 26-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കനതകാൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ദാസ ഡി  കനതകാ

ൽ പി ഒ  അരവിേയാട  മലയൽ വിളാകം വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കാരേകാണം െഫഡറൽ ബാങിലം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതകാൽ  വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് േയശദാസി ആർ , കനതകാൽ പി ഒ  അരവിേയാട  മലയൽ വിളാകം വീട , േബാധിപിച അേപക   കനതകാൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-02-2021  -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:എ8-23490/2021 25-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ നായർ എസ

ആറാലംമട പി ഒ അരംഗമകൾ ജയനി നിവാസിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കമകിൻേകാട കനറാബാങിലം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ജയനി കമാരി സി , ആറാലംമട പി ഒ അരംഗമകൾ ജയനി നിവാസിൽ   േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ

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

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാരി എസ ഭാര് 54

2 വിഷരാജ ആർ മകന 31

3 രാഹൽരാജ ആർ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േയശദാസി ആർ മകന 58

2 പിയകമാരി ൈവ എസ മകള 30

3 ബിേജായ എസ  ൈവ മകന 26
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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. 

 
നമര:എ8-23014/2021 21-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കനതകാൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാസ & ലീലാമ ആർ

എളവിള പി  ഒ എളവിള  ആലവിള പതൻവീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  പാലകാട സബ ടഷറിയിലം

സർകാരിൻെറ മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കനതകാൽ

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശ്ാംരാജ എൻ ഇ , എളവിള പി ഒ എളവിള  ആലവിള പതൻവീടിൽ  േബാധിപിച

അേപക   കനതകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  29-04-2021 -ലം 25-4-2021-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:എ1-17315/2021 03-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ആനാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ എസ  േകാടയൽ

പി  ഒ  പാലിേയാട  കാവിൽ  േമേല  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി ജി ,

േകാടയൽ പി  ഒ പാലിേയാട കാവിൽ േമേല പതൻവീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ആനാവര 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി കമാരി സി ഭാര് 71

2 ശരത എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാംരാജ എൻ ഇ മകന 35

2 അലകസ  എൻ ഇ മകന 40

3 സൗമ് എൽ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ജി ഭാര് 66

2 സനൽകമാർ എൻ മകന 40
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നമര:എ 8-117/2021 22-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേയാണ െസബർട്  വിഴിഞം

 േകാടപറം  പി  ഒ  െസൻറ  ജഡസ  േഹാമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈകസറ് ദാസ

എസ , വിഴിഞം  േകാടപറം പി ഒ െസൻറ ജഡസ േഹാമിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2013 -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. 

 

3 സതി എസ മകള 39

4 സേനാഷ എൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  െസബർട് കമാർ ഭരതാവ 60

2 സിേഫന  ജസീന് മകള 34

3 ൈകസറ് ദാസ എസ മകന 30

4 െഫറിയ എസ മകള 29
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-23154/2021 26-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന,  അമരവിള പി ഒ

,  പലാമല, െനൽ പരയിടം,  NMC 18/340  എനവരെട   അവകാശികൾക്  ടിയാളെട  േപരിൽ ബാങ്  സംബനമായ

ആവശ്തിനേവണിയം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടി വീടിൽ

േമാഹൻദാസ ജി  േബാധിപിച അേപക   െചങല,െവളനാട ,െനയാറിൻകര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    11-08-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകളം  ഭർതാവ  ഗമാലിേയൽ,  മകൻ  ചനദാസ,  മകൾ  കിസൽ  സഭാഷിണി  എനിവർ

ജീവിചിരിപിലാെയനം മകൻ ചനദാസ അവിവാഹിതനം നിസനതിയം ആെണന് 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:എ8-23101/2021 09-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ കാർതിേകയൻ,

െപരങടവിള  പി  ഒ,  ആേങാട,  ശീലക്മിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടിയാെന  േപരിൽ  ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം എൽ ഐ സി യിലള നിേകപം പിൻവലികനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ടി വീടിൽ   ആനന് െക സി ,  േബാധിപിച അേപക   െപരങടവിള വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2016 -

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻദാസ മകന 68

2 കിസൽ ജയനി മകള 56

3 പൗലസ (പേരതയായ മകൾ കിസൽ സഭാഷിണിയെട
ഭർതാവ)

മകളെട ഭർതാവ -

4 ജിജിൻ  (പേരതയായ മകൾ കിസൽ സഭാഷിണിയെട മകൻ) പൗതൻ -

5 സിമി  (പേരതയായ മകൾ കിസൽ സഭാഷിണിയെട മകൾ) പൗതി -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി അമ െക ഭാര് 64

2 ആനന് െക സി മകന 34
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നമര:എ8-24672/2021 12-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരമഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ െക,  െപരമഴതർ

പി  ഒ,  വടേകാട,  പവാൻവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ പടികജാതി  ഓഫീസിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടി വീടിൽ സജാത

ആർ   േബാധിപിച അേപക   െപരമഴതര 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 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:എ1-24635/2021 09-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി േജാൺ,  െനലിമട പി ഒ

, കണറവിള, മണകലല, ചരവിള പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ േമാേടാർ വാഹന

വകപിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടി വീടിൽ

ലീല പി    േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ, പളിചൽ   വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -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:എ8-23398/2021 09-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ നായർ,  വിഴിഞം പ

ി  ഒ,  പൂർേകാണം, പതൻവിളാകത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ എം എ സി റി

േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ബാലരാമപരം  വിേലജിൽ   വിജയശീ  െജ,  അനിയർ,  അഴിപിൽ,  മകയിരതിൽ   േബാധിപിച  അേപക

3 ലക്മി െക സി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത ആർ ഭാര് 56

2 അശ്തി എസ എസ മകള 23

3 ആതിര എസ എസ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി ഭാര് 56

2 ലാൽേജാൺ െജ എൽ മകന 32

3 ലിജിേജാൺ െജ എൽ മകള 28
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െവങാനർ,ബാലരാമപരം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2018 -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. 

 
No: A1-24644/2021 09-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Anitha Kumari R, Raja Nivas, Parambukonam, Mottamoodu

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

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

legal  heirs of late L Rajammapillai  who expired on 10-05-2021 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 L Rajammapillai. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant . The parents,husband and son Anilkumar of the deceased are no

more.Enquiry conducted through the village officers Pallichal and Kottukal 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 sai

d 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജകമാരി ഭാര് 65

2 വിജയശീ െജ മകള 43

3 ജയശീ മകള 38

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

1 Nirmmalayamma R Daughter 72

2 Geethakumari R Daughter 65

3 Venusudha R Daughter 61

4 Anithakumari R Daughter 55

5 Sreeja A T (daughter of deceased son Anilkumar) Grand Daughter 25
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-24466/2021 09-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷപണികർ പി  െക

െകാടങാവിള പി ഒ  മിനി നിലയതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ജലജകമാരി ജി എസ , െകാടങാവിള പി ഒ  മിനി നിലയതിൽ േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -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:എ5-24365/2021 06-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േനശമ  പാമടകട  പി ഒ

എരിചൂർ കാണവിള പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേരാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ജയചനൻ ടി എൻ , പാമടകട  പി ഒ

എരിചൂർ കാണവിള പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-24642/2021 09-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗേണഷകമാർ എൻ  നാരവാമട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജകമാരി ജി എസ ഭാര് 65

2 അഖിൽ െജ െക മകന 41

3 വീണ െജ െക മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയചനൻ ടി എൻ മകന 40
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പി ഒ പാേലാടേകാണം, ആരതിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരഖ പി ആർ നായർ , നാരവാമട പി ഒ

പാേലാടേകാണം ,ആരതിയിൽ  േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 1-22711/2021 10-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകിയമ െക  നരവാമട പി ഒ

, നരവാമട പറമേകാണം അനശീയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതയെട മകന

ശ്ാംകമാർ െക , നരവാമട പി ഒ, നരവാമട പറമേകാണം അനശീയിൽ േബാധിപിച അേപക   പളിചല 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 മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ പി ആർ നായർ ഭാര് 43

2 അഭിരാമി ആർ മകള 20

3 അഭിജിത ജി മകന 18

4 പതാവതി അമ മാതാവ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി അമ മകള 77

2 സാവിതി അമ @  സാവിതി നായർ മകള 20

3 ശ്ാമളകമാരി എസ മകള 68

4 ഇനിര ഡി മകള 64

5 വരദകമാരി ഡി മകള 62

6 ശ്ാംകമാർ െക മകന 55
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-24997/2021 20-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില െനയാറിൻകര വിേലജില െനയാറിൻകര പി  ഒ  ആലംമട  ഇ  ആർ എ 99  ഉഷസിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക േമാഹനകമാരൻ നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ

ടഷറി സംബനമായ ആവശ്തിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടി

വീടിൽ  ഉഷാനായർ വി േബാധിപിച അേപക െനയാറിൻകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-10-2021-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 ഉഷാനായർ വി ഭാര് 60

2 ശീഹരി എം യ മകന 33

3 ഗൗരിശിവ യ മകള 32
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