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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 1/1774/2022 31-01-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െവളറട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മധസദനൻ നായർ  ശീ ഭവ

ൻ ,കിളിയർ ,െവളറട പി ഒ ,െവളറട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ സംബനമായം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളറട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരവിന് എം എസ

, ശീ ഭവൻ ,കിളിയർ ,െവളറട പി ഒ ,െവളറട ,  േബാധിപിച അേപക   െവളറട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല കമാരി എൽ ഭാര് 54

2 അഖില എം എസ മകള 27

3 അരവിന് എം എസ മകന 24

08th February 2022Revenue Department4647
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/25292/21  01-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീർ െക  കരമാനർ

േദശം,ചനനകടി,ൈലല മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലല ബീവി

എസ,പാറശാല പി ഒ, കരമാനർ േദശം,ചനനകടി,ൈലല മൻസിൽ  , േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ബീവി എസ ഭാര് 68

2 ഷാഫിന ബീഗം മകള 47

3 ഹസീന ബീഗം മകള 45
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/368/22  01-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   കനതകള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ നായർ െക

കാരേകാണം പി ഒ,തചൻേകാട,കനതകാൽ,കലാമനിരം,െതേകേതാടത  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഡി എം ഒ

യിൽ  ഹാജരാകനതിനം  ഇതര  സർകാർ  ആവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കനതകള  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  സേനാഷ  കമാർ  ഡി  ,  കാരേകാണം  പി

ഒ,തചൻേകാട,കനതകാൽ,കലാമനിരം,െതേകേതാടത േബാധിപിച അേപക   കനതകള വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി അമ െജ ഭാര് 64

2 സേനാഷ കമാർ ഡി മകന 45

3 കലാകമാരി യ മകള 45

4 ജയപകാശ ഡി യ മകന 41

08th February 2022Revenue Department4649
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/1348/22  01-02-2022
 
  െനയാറിനകര   താലകില   വിഴിഞം  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറജി   േകാടപറം  പി

ഒ,െതനർേകാണം,ശാേലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആശിത  നിയമനതിനം  മറാവശ്ങൾകമായ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിേജായ ആർ

എസ , േകാടപറം പി ഒ,െതനർേകാണം,ശാേലം , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2022  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന പിതാവ െക മാധവൻ നാടാർ ജീവിചിരിപണ് മാതാവ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജിത ഡി െക ഭാര് 46

2 റിേജായ ആർ എസ മകന 23

3 േറാഷിനി ആർ എസ മകള 18
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/612/22  29-01-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാൽ രാജ എം പാറശാല പി

ഒ,മര്ങര,കവരവിള  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റാണി , പാറശാല പി

ഒ,മര്ങര,കവരവിള വീട      , േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ  മകളായ

അമിളി പി ആർ എനിവർ ജീവിചിരിപില. അമിളി പി ആർ നിസനതിയാണ.    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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റാണി ഭാര് 43

2 അബിലാഷ പി ആർ മകന 19

3 മീനാകി മാതാവ 89

08th February 2022Revenue Department4651
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/1690/22  01-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കനതകള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജ എസ  െചറിയെകാല

പിഒ,േവേങാട,െനലിവിള  പതൻ  വീട       എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  സർകാർ  ആവശ്ങൾക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതകള വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ശശികല ,

െചറിയെകാല പിഒ,േവേങാട,െനലിവിള പതൻ വീട     ,  േബാധിപിച അേപക   കനതകള വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ്  പിതാവ ജീവിചിരിപില     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാണിയ റി െക ഭാര് 30

2 പരിനിധി എസ മകള 1.5

3 ശശികല മാതാവ 53
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/757/22  01-02-2022
 
  െനയാറിനകര   താലകില    തിരപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വർഗീസ  എസ

തിരപറം,േമകമറി,പളിഗൽ,എ എൽ സദനം    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം സർവീസ

ആനകല്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപരം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ആനി എ െക , തിരപറം,േമകമറി,പളിഗൽ,എ എൽ സദനം  േബാധിപിച അേപക   തിരപരം വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനി എ െക ഭാര് 45

2 അരൺ വി എ മകന 21

3 അഭിൻ വി എ മകന 16
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/28117/21  01-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   തിരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി ഡി ശശി,രാധ ആർ  തിരപറം പ

ി  ഒ,തിരപറം,െതേക  ഉദിങാട    എനിവരെട    അവകാശികൾക്   ബാങ്,എൽ  ഐ  സി  എനിവിടങളിൽ

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപരം വിേലജില   പേരതരെട മകന ശരൺ എസ ആർ ,

തിരപറം പി  ഒ,തിരപറം,െതേക ഉദിങാട   ,  േബാധിപിച അേപക   തിരപരം,കളതമൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  റി ഡി ശശി   22-05-

2011,രാധ  ആർ  20/01/2020   മരണെപടതായം  പേരതരെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനായ റി ഡി ശശിയെട   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. പേരതയായ രാധ

ആർെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ്,പിതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശരത് എസ ആർ മകന 23

2 ശരൺ എസ ആർ മകന 21
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/2183/22 03-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ @ യജിൻ  പതിയതറ പി

ഒ,കരംകളം,പണകശാല  പരയിടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മൽസ്  െഫഡിൽ  ഹാജരകനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസൽവി ,

പതിയതറ പി  ഒ,കരംകളം,പണകശാല പരയിടം ,  േബാധിപിച അേപക   കരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-11-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസൽവി ഭാര് 49

2 ബിന യ മകന 27

3 മന യ മകന 25

4 ഇമാനേവൽ യജിൻ മകന 22

5 േമരികടി യ മകള 19

08th February 2022Revenue Department4655
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/28448/21  03-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാരൻ നായർ

മാരായമടം,െപരങടവിള,ചളിയർ,േതരിയിൽ  പതൻവീട,പതശീ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങടവിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി പി ,

മാരായമടം,െപരങടവിള,ചളിയർ,േതരിയിൽ പതൻവീട,പതശീ  േബാധിപിച അേപക   െപരങടവിള വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2018 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി പി ഭാര് 54

2 േരാഹിത എസ കമാർ മകന 30

3 േരഷ റി എസ മകള 27
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/1349/22 01-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി എസ  െവങാനർ പി

ഒ,കുെവടാൻകഴി,പഴവിള  വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,എൽ ഐ സി,വിഴിഞം േസാണൽ ആഫീ

സ എനിവിടങളിൽ ഹാജരാകനതിനായ  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ആശ ജി  ,  െവങാനർ പി  ഒ,കുെവടാൻകഴി,പഴവിള  വീട    ,  േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശ ജി ഭാര് 46

2 ആഷി ആൻസലം മകള 23

3 ആകാശ  ആൻസലം മകന 21
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1/1343/2022 25-01-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയചനൻനായർ.  െക

,സായിവാസ, ഭഗവതിനട ,ഭഗവതിനട പി ഓ , എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവീസ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

േലാലകമാരി എസ ,  ,സായിവാസ, ഭഗവതിനട ,ഭഗവതിനട പി ഓ ,, േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2021 -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:എ1/29147/2021 25-01-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ@സജ െക

സേരാവരം,െപാടകളം ,കാഞിരംകളം പി ഓ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എംേപായീസ േകാംപൻേസഷൻ

കമീഷണറെട കാര്ാലയതിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കല എം   , േതരിവിള പതൻവീട,േകാടകാൽ ,െനലിമട പി

ഓ   , േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-09-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില. മാതാവ

പഭാവതി ജീവിചിരിപണ്.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േലാലകമാരി എസ ഭാര് 57

2 സന്ാനായർ എൽ െജ മകള 35

3 വിന്ാനായർ എൽ െജ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല എം ഭാര് 29

2 സജിൻലാൽ മകന 13

3 ശീകാന് മകന 6
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നമര:എ1/691/2022  25-01-2022
 
  െനയാറിനകര   താലകില   േകാടകാൽ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ആർ േഗാപാലൻ

േമകതിൽവീട,വളവനട,േകാടകാൽ പി  ഓ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ആർ.  സജാത , േമകതിൽവീട,വളവനട,േകാടകാൽ പി ഓ    , േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ,കാഞിരംകളം

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ/1379/2022 25-01-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയരാജൻ വി  579-

എ,അനഗഹ ഇരമിൽ  ,െനയാറിൻകര      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരാ കനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിൻകര വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് അരണ സി , 579-എ,അനഗഹ ഇരമിൽ ,െനയാറിൻകര    , േബാധിപിച അേപക   െനയാറിൻകര  വിേലജ

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

11-2021  -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:എ1/1276/2022 25-01-2022
 
  െനയാറിനകര   താലകില    െനയാറിൻകര   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിനകമാർ

സര്നനനം,രാേമശ്രം,ഇരമിൽ,െനയാറിൻകര പി ഓ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവീസ ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനയാറിൻകര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിജി  എസ , സര്നനനം,രാേമശ്രം,ഇരമിൽ,െനയാറിൻകര പി ഓ    ,  േബാധിപിച

അേപക   െനയാറിൻകര,പാറശാല   വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആർ.  സജാത ഭാര് 64

2 അനജേഗാപാൽ മകള 39

3 അരൺ ജി എസ മകളെട ഭർതാവ 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അരണ സി ഭാര് 71

2 അനജാരാജ മകള 43

3 അജയ രാജ മകന 41
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:എ1/1350/2022 25-01-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി ബി  ചണയപടിൽവീട

് ,തടതികളം,കാഞിരംകളം കാഞിരംകളം പി ഓ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരംകളം വിേലജില   പേരതയെട

മകള േസഹ െക ബി , ചണയപടിൽവീട ,തടതികളം,കാഞിരംകളം കാഞിരംകളം പി ഓ   , േബാധിപിച അേപക

കാഞിരംകളം ,വിഴിഞം,പളിചൽ. െചങൽ     വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    28-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം

മകൾ റീനയം ജീവിചിരിപില. പേരതയായ റീന നിസനതിയാണ.   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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിജി എസ ഭാര് 36

2 സര്ദതൻ ബി െജ മകന 15

3 നനന ബി െജ മകള 13

4 ഭവാനി െക മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റാണി െക ബി മകള 56

2 ഗീറ െക ബി മകള 54

3 പിയ െക ബി മകള 49

4 േസഹ െക ബി മകള 44
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5/1994/22 03-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസിയൻ പി  ഷിനി ഭവൻ

,െചമം  വിള  ,മര്ാപരം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനിേമാൾ െജ െക ,

ഷിനി ഭവൻ ,െചമം വിള ,മര്ാപരം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ െജ െക ഭാര് 47

2 ഷിനി െസബാസിയൻ എം എസ മകള 26

3 ഷിന െസബാസിയൻ എം എസ മകന 21
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
No: A8-19953/2021 08-09-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Nirmala M,  AN Palace, Nediyavila,  Pulluvila P O,,

Karumkulam Village, Neyyattinkara Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal  heirship

certificate to receive pension benefits and all other benefits  in respect of the legal  heirs of late Angel F, AN Palace,

Nediyavila, Pulluvila P O, who expired on 03-01-2021 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 Angel F. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . The parents of the deceased are no more. Hence, it is proposed to issue a legal hei

r ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the

issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Neyyattinkara within 30 days

from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post

will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

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

1 Nirmala M Wife 52

2 Arun A Son 31

3 Ajayan A Son 29

4 Christudas Ajin A Son 23
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