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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-44997/2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം താലകില െവങാനര വിേലജില അജി ഭവൻ േമേലേതാപവിളാകം പതൻ വീട െവങാനർ പി ഒ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭാസരൻ  സി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  തങം   േബാധിപിച  അേപക

െവങാനര വിേലജ  ഓഫീസര മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന    13-04-2017-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ജി4-44969/2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം താലകില േനമം വിേലജില TC 64/1138 ആര് ഭവൻ കരമം പി ഒ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ക

െ  രഘനാഥൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് അമിളി എൽ  േബാധിപിച അേപക േനമം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-11-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ജി4-45106/2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  TC 49/939 ശിവ ശാനം സഡിേയാ േറാഡ െനടിയവിള േനമം പി ഒ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാപാലകഷൻ എസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 61

2 അജി മകന 41

3 സതി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിളി എൽ ഭാര് 58

2 ആതിര നാഥ എ മകള 35

3 ആര് നാഥ എ മകള 31

15th February 2022Revenue Department5401
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ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി െക  േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന  18-05-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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:ജി4-43699/2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം താലകില  േനമം വിേലജില TC 53/497 കാർതിക പറയടിവിളാകം കാരയാട െലയിൻ കാരകാമണപം

 താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വി  പഭാകരൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രതമണി എസ േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന     01-11-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി െക ഭാര് 74

2 ഇവ ജി എസ മകള 48

3 ശിവ ജി എസ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതമണി എസ ഭാര് 67

2 സജിത പി ആർ മകന 44

3 സേനാഷ പി ആർ മകന 40
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -3910/ 2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാരൻ സബഹണ്പിള

പറമിൽ  െലയിൻ  ശീവരാഹം  വളകടവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരൺ എസ എൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020 -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:ജി 3 -3909/ 2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി ലകി നാരായണൻ  ടി സി 42

/ 1440 (18 ) ശീവരാഹം വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ എച് , , േബാധിപിച അേപക

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2021  -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:ജി 3-3858/ 2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജാത െജ  ടി സി 48/ 302 പന

റ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അരൺ എസ എൽ മകന 43

2 ദർശന എസ എൽ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ എച് ഭാര് 52

2 മഞ എൻ മകള 29

3 കാർതിക എൻ മകന 26

15th February 2022Revenue Department5403
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സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മേനാജ , , േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ

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

12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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:ജി 3 -3912/ 2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഭീഷ സേരഷബാബ  ടി സി 63/

3336  ഐഷ മൻസിൽ പനറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ സിനി , ,  േബാധിപിച അേപക

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2020  -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:ജി 3 -3911/ 2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആരിഫാബീവി  ടി സി 88/ 1125 (1

)വളകടവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ദസ തകീർ , , േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ

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

06-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ ഭരതാവ 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ സിനി ഭാര് 37

2 അയാൻ എ മഹമദ മകന 8

3 അയിഷ ഫാതിമ എ മകള 5

4 അയമൻ  എ മഹമദ മകന 1

5 സേരഷ ബാബ ജി പിതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി 3 -44325 / 2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക തങം  ടി സി 26/ 1639 പസ

് േറാഡ ജി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എസ പി നാരായണൻ , ,  േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2021 -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:ജി 3 -44323/ 2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വൽസല വി എസ  ടി സി 82/ 196

1 മാലിനി വഞിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള ലകി െജ ചന , , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ

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

07-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -44324/ 2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിരൺ പി എം  ടി സി 12/ 1004

ബാർടൺഹിൽ കനകഴി വഞിയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ മാലിനി ജി , , േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

1 ദസ തകീർ മകന 52

2 സർജനത് മകള 49

3 സഫീനത് മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ പി നാരായണൻ ഭരതാവ 73

2 നാദശീ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി െജ ചന മകള 62

2 പതമ ൈശേലന മകള 59

3 ഉണി കഷൻ മകന 55

15th February 2022Revenue Department5405
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021  -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:ജി 3 -42315/ 2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സകമാരൻ  വളേതാട

്  പതൻ വീട  തപാദപരം  ആറിപ കളതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്     ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ മകള വിജയകമാരി പി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-1989 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാലിനി ജി മാതാവ 55

2 കാർതിക മകന 4

3 ശില ഭാര് 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി പി മകള 62

2 ശശികല ടി (മരമകൾ) മകെന ഭാര് 56

3 രമ് രേമശ എസ ആർ പൗതി 35

4 സൗമ് രേമശ എസ ആർ പൗതി 33

5 എസ സലിംകമാർ മകന 58

6 അേശാകൻ എസ മകന 56

7 ലതാകമാരി പി മകള 52

8 ജയപകാശ എസ മകന 48

9 നിരാല എസ പി മകള 46
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -2827/ 2022 01-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില ടി സി 50/ 601 -4 ബാങ്വിള ഹൗസ കാലടി കളതറ മരതർകടവ

എന വിലാസതിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻനായർ ബി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണകാട വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ലളിത ബി , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ബി ഭാര് 65

2 പർണിമ എൽ മകള 41

3 രമ് എൽ മകള 32
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-43550/2021 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി മദനകമാർ,  12A

, ൈസൈലൻ െസഡാർ അപാർട്െമന്, വടിയർകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയകമാരി െക

വി  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-10-2021  -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:ജി4-43549/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ എം, TC 36/571, മടത

ല  വീട,  CRA  129  കാവൂർ,  വടിയർകാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധാമണി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -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:ജി4-43539/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സകമാരൻ തമി,  സ്ാതി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി െക വി ഭാര് 55

2 അജകഷ  വി എം മകന 32

3 അഭികഷ  വി എം മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധാമണി ഭാര് 61

2 മേനാജകമാർ  എസ ബി മകന 41

3 മഞഷ  എസ ബി മകള 39
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, പി.ആർ.എ. 32, പാംേഗാവസ െലയിൻ, വടിയർകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശാേദവി വി

എസ   േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2020 -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:ജി4-43734/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദയാനനൻ ആർ, സിഗനൽ

ബംഗാവ, ഊേകാട, ഊേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന ബി  േബാധിപിച അേപക   കലിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-09-2019  -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:ജി4 -43547/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി എസ  വാര്ർ, TC 5/7380

(22) SFS  പാലസേകാർട്  അപാർട്െമന് 3E, ൈപപ്ൈലൻ േറാഡ, കവടിയാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ

മകള രഞിതനായർ   േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-1995  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശാേദവി വി എസ ഭാര് 53

2 േമഘ എസ  തമി മകള 29

3 നിരഞനൻ  എസ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന ബി ഭാര് 54

2 ഷിജി ബി മകള 36

3 സിജി ബി മകള 34

15th February 2022Revenue Department5409
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നമര:ജി4-2806/2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി നാരായണികടി അമ, TC

51/1592,315  C  ശാനികഷ,  കറമിളിേകാണം,  പനയാമഗൾ,  പജപര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതയെട മകള

സിത എച്  എൻ  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2019 -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:ജി4-2804/2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ േഗാപകമാർ, കളിയിൽ വീട

, തമലം, പജപര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനികമാരി എ  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

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

11-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-29439/2021 03-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 Dr. സജാതാവാര്ർ മകള 66

2 രഞിതനായർ മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹരിഹരൻ നായർ ഭരതാവ 78

2 ഗീത എച്  എൻ മകള 46

3 സിത എച്  എൻ മകള 45

4 സായീഷനായർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനികമാരി എ ഭാര് 55

2 സേരഷ കമാർ ജി എസ മകന 37

3 സേനാഷ കമാർ ജി മകന 36

5410 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 തിരവനനപരം  താലകില   അയിരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി േമാഹനൻ,  ചിതിര

ഹൗസ,  കാടായിേകാണം,  േപാതൻേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  അയിരപാറ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  എസ

വിജയകമാരി   േബാധിപിച അേപക   അയിരപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020 -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:ജി4-43736/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ െക, ശശിഭവൻ,

കലിയർ, കലിയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശശിപഭ എ ഐ  േബാധിപിച അേപക   കലിയര വിേലജ

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

04-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-43993/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമനീലകണൻ ആർ, 34, ഹിമഗിരി

,  അകയനഗർ,  ൈകമനം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ജി നീലകണൻ  േബാധിപിച അേപക

േനമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2016  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ  വിജയകമാരി ഭാര് 56

2 അഖിൽ േമാഹൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശിപഭ എ ഐ മകള 47

2 ശശിേലഖ എ ഐ മകള 53

3 ശശികല എ ഐ മകള 55

15th February 2022Revenue Department5411
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജി നീലകണൻ ഭരതാവ 64

2 Dr. എൻ നിർമൽഗേണഷ മകന 36
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-43730/2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനദാസ,  കപാസദനം,

കാകാമല, െവങാനർ, കലിയർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത ഡി  േബാധിപിച അേപക   കലിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2021 -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:ജി4-43142/2021 04-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില    തിരമല   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െജ  സീഫൺസൺ,

മഠേതരിേമേലപതൻവീട,  ആറാമട,  ആറാമട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ ബി േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021  -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:ജി4-43480/2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വീണ വി പി,  വി പി ഭവൻ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ഡി ഭാര് 67

2 സനിത ജി എൽ മകള 44

3 ഷിനകമാരി ജി എൽ മകള 41

4 സനകമാരി ജി എൽ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ബി ഭാര് 56

2 നിതിൻ സാം മകന 29

3 നീത സാം മകള 26
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,  കലേശഖരം,  െകാടങാനർ  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മാതാവ പഭാകമാരി എസ ,േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     22-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി  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:ജി4-2500/2022 01-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണ ശർമ, രാധാമണ

ി  അനർജനം എനിവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട  മകന ഗിരീഷ ശർമ എൻ  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   05-03-2017,

12-06-2018  എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭാകമാരി എസ മാതാവ 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരീഷ ശർമ എൻ സാരംഗി NRRA-C-20 േനതാജി േറാഡ
വടിയർകാവ പി ഒ

മകന 47

2 രാേജഷ ശർമ എൻ മകന 49
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-3913/2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റിനി വിൻെസന്  ,സേനാഷ ഭവ

ൻ ,വാട്സ േറാഡ ,വലിയതറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മടതറ  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  േജാ  എകസ െമാറായിസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2021 -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:ജി3 -4002/2022 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറൽമ ആനണി  ,െസന

് കര്ാേകാസ ൈലൻ ,പളിതറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതയെട മകള േമാളി ആനണി  േബാധിപിച അേപക

ആറിപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2018  -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:ജി3-3774/2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസമതി ഹരിദാസ  ടി സി 99/ 266

5 ,ആർ ബി  സദനം ,കളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാ എകസ െമാറായിസ ഭരതാവ 29

2 ക്ാറലിന േജാ െമാറായിസ മകള 2

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ആനണി മകള 44

2 േയശദാസൻ ആനണി മകന 43

3 ജിപസൻ  െഫർണാണസ മകന 41
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബി ഹരിദാസ , , േബാധിപിച അേപക

ആറിപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021  -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:ജി3-4012 /2022 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫീഡ  പീതി േകാേടജ

,അർതിയിൽപരയിടം  ,മര്നാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ലാസർ , , േബാധിപിച അേപക

കഠിനംകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -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:ജി3-4011 /2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസബൽ  േചരിയിൽ വീട

,പതകറിചി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െഫഡി , , േബാധിപിച അേപക   കഠിനംകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

12-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി ഹരിദാസ ഭരതാവ 71

2 ആദിഷ ഹരിദാസ മകന 42

3 ആഷി ഹരിദാസ മകള 41

4 അബജി ഹരിദാസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലാസർ ഭരതാവ 51

2 പീതി എൽ മകള 24

3 പദീപ എൽ മകന 23

4 പതീഷ മകന 21

5416 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി3-4009/2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ആർ കമാലദീൻ  ഫസീല

മൻസിൽ ,പതകറിചി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ മഹമദ അൻസാരി എ ആർ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2020 -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:ജി3-3776/2022 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഹീം  െക  പളിനട വീട

,പൗണ്കടവ ,വലിയേവളി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയംബീവി ബി , , േബാധിപിച അേപക

ആറിപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഫഡി ഭരതാവ 69

2 സീന മകള 46

3 ഓമന മകള 44

4 ഷിബ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അൻസാരി  എ ആർ സേഹാദരൻ 55

2 ഫസീലാ മഹമദ സേഹാദരി 50

3 അൻവർ സേഹാദരൻ 48

4 സേനാഫർ സേഹാദരൻ 48

5 ഹാജിബ എ ആർ സേഹാദരൻ 65

6 റഹമാബീവി സേഹാദരി 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയംബീവി ബി ഭാര് 60

2 റജിലാ ബീവി എം മകള 38

3 റഫീക ആർ മകന 34
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നമര:ജി3-3775/2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേതനൻ നായർ ആർ  98/893

,അയികര വിളാകത് വീട അരശംമട ,കളതർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി പേതനൻ

നായർ , , േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-07-2018  -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:ജി3 -2098 /2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനയ േമാഹൻ  ഫാറ് നമർ 13

7  ,െജ  േബാക  ,നനിനീ  ഗാർഡൻ  േഫാർട്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വഞിയര  വിേലജില    പേരതനെറ  പിതാവ  ബി

േമാഹനകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2021 -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. 

 

4 ഐഷ മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി പേതനൻ നായർ ഭാര് 55

2 പർണിമ പേതനൻ നായർ മകള 24

3 പണവ പേതനൻ നായർ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജനി എസ മാതാവ 57
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-43723/2021 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില   ഉളിയാഴറ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദീപ  എസ.   നായർ

ദീപാനിലയം, കരിയം, പൗഡിേകാണം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ സേരഷകമാർ എൻ േബാധിപിച അേപക   ഉളിയാഴറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-12-2021  -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:ജി2-3323/2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ദാമ,  സി ആർ എ 30, ശീപാദം,

െചറിയ ഉേദ്ശ്രം െടംബിൾ േറാഡ, പാൽകളങര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന  ആദർശ ദാമ േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന    01-12-2021  -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:ജി4-43475/2021 10-01-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീത േമാഹൻ,  ടി  സി 55/80,

അരകതവിള   വീടിൽ   ൈകമനം,  പാപനംേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷകമാർ എൻ ഭരതാവ 54

2 അശ്ൻ ഡി സേരഷ മകന 22

3 േദവികഷ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആദർശ ദാമ മകന 35

2 ദിവ് ദാമ മകള 38
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ ചനന എം  േബാധിപിച അേപക

േനമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021  -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:ജി3-4008/2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ പി,  ഗീത ലാൻറ

,  െവടതറ,  ചാനാങര പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ഗീത െസബാസ്ൻ േബാധിപിച അേപക   കഠിനംകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

04-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4 43128/2021  04-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ുതി  എസ  ടി  സി  18/

631,  കരചൽ,  പനമടം   ഹൗസ,   ആറാമട   പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട പിതാവ ശീകമാരൻ നായർ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനന എം ഭരതാവ 38

2 പയാഗ സി മകന 8

3 പണവ സി മകന 3

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിലാ െസബാസ്ൻ ഭാര് 45

2 േജാഫിൻ െസബാസ്ൻ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാഹൽ ആർ െക ഭരതാവ 37
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നമര:ജി3-4008/2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാക സി എസ,  സേമര, ടി സ

ി  56/2473,  എം  ആർ എ 280,  ഇടഗാമം,  കരമം   പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -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:ജി4-43122/2022 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ ആചാരി െക,  ടി സി 8/622

, ഓടാംകഴി പതൻവീട, തിരമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന കാർതിക െക കഷൻ  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

04-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-43140/2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി രാേജനൻ നായർ  ഭാസര, യ

ു  എൻ  ആർ  എ  72,  ഇലിേപാട,  തിരമല  പി  ഒ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള രശി ആർ എസ  േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിേതന ഭാര് 51

2 അനനരാം അേശാക മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കീർതി കഷൻ മകള 36

2 കാർതിക െക കഷൻ മകന 31
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നമര:ജി6-38250/2021 11-01-2022
 
 തിരവനനപരം   താലകില   കടകമളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ  ലമേവൽ എം  ചണകന്,

മാധവപരം,   േവളി,   ൈടറാനിയം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശാന ഡി  േബാധിപിച അേപക   കടകമളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

05-2021-ൽ  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-2812/2022 01-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ ആചാരി െക,  ടി സി

19/1532, തിങൾ,  തമലം, പജപര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മരമകൾ സിത ടി കഷ േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

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

11-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രശി ആർ എസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഡി ഭാര് 61

2 സമി എൽ എസ മകന 34

3 കവിത എൽ എസ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗൗതം എസ പൗതൻ 19

2  േഗാവിന് എസ പൗതി 11

3 സിത ടി കഷ മകെന ഭാര് 46
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NOTICE

 
നമര:ജി 4-43134/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ വിജയകമാർ,    TC 18/196

4 (2),VMR ൈലൻ, ൈചതം, തിരമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ശീലതകമാരി  വി  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

11-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 4-43133/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ വി,  ചിതാഭവൻ

,  ശീകഷ നഗർ,  തിരമല  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ എസ എ  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

07-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 4-34912/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാ നായർ,  TC 17/1393(1)

,  സകമംഗലം,  ൈകലാസ  നഗർ,  പജപര  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീലതകമാരി വി ഭാര് 62

2 പവീൺ വി മകന 39

3 ദിവ് എസ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിതാംബിക എസ ഭാര് 63

2 സനിൽകമാർ എസ എ മകന 40
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള സംഗീത വിജയൻ  േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-01-2011  -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:ജി 4-43410/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാഗർ െജ എസ,  TC

35/888,  അശ്തി,  വാഴവിളാകം  PLRA  സീറ്  4  -19   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മാതാവ കമാരി സിന എസ  േബാധിപിച

അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021 -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:ജി 4-43139/2021 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില    തിരമല   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വി  ജയരാമൻ,   TC

8/977(40/2096), അരയൂർ, രാജം നിവാസിൽ, തിരമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ലീല ജയരാമൻ  േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ എസ നായർ മകന 46

2 സംഗീത വി നായർ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമാരി സിന എസ മാതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാ ജയരാമൻ ഭാര് 71

2 മർഫി റാണി എൽ െജ മകള 50

3 മായാ റാണി എൽ െജ മകള 49
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നമര:ജി 4-39767/2021 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം ഡാനിയൽ , TC

51/959(2),  വിജയേമാഹിനി  മിലിന  സമീപം,  തിരമല   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഷാജി ഡാനിയൽ േജാൺസൺ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന     18-07-1988 -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:ജി 4-43733/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എസ,      വടവിള വീട

്,  കലിയർ,  കലിയർ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് മയാകമാരി േബാധിപിച അേപക   കലിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഞി ഡാനിയൽ മാതയസ മകന 74

2 സേരഷ ഡാനിയൽ േജാർജ് മകന 72

3 ജനിസ  ഡാനിയൽ വർഗീസ മകള 70

4 േമാഹൻ ഡാനിയൽ േജകബ മകന 68

5 രമണി ഡാനിയൽ േതാമസ മകള 66

6 ഷാജി ഡാനിയൽ േജാൺസൺ മകന 63

7 േഷാളി സസൻ േതാമസ മകള 62

8 പദീപ ഡാനിയൽ േജാസഫ മകന 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മയാകമാരി ഭാര് 44

2 രാധാകഷണൻ ആർ മകന 26

3 രാധിക എം മകള 24
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 4-43546/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക എ നായർ,  TC

31/1787,  കാർതിക, TRRA-87,  ശീകഷ േകതതിന കിഴക്,  അമലമക്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള താര അേശാക പതൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2018 -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:ജി 5-4001/2022 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി െഫർണാണസ,  TC

1/1238,  കര്ാേകാസ  െലയിൻ,  പളിതറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള േമാളി ആൻ്റണി  േബാധിപിച അേപക

ആറിപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2013  -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:ജി 3-3914/2022 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം താലകില  കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സഹേദവൻ െക,  മണകാട

വിളാകത്  വീട,  കരിയിൽ,  െവടേറാഡ,  കഴകടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മീര അമർജിത പിള മകള 61

2 താര അേശാക പതൻ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ആൻ്റണി മകള 44

2 േയശദാസൻ ആൻ്റണി മകന 43

3 ജിപൻ െഫർണാണസ മകന 41
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ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  ആർ േബബി  േബാധിപിച അേപക

കഴകടം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2010  -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:ജി 4-2463/2022 01-02-2022
 
 തിരവനനപരം താലകില  േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനറ് എ, സജ ഭവൻ, െചറവിള,

മാകളം െലയിൻ, പാപനംേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സജിഷ രാജൻ  േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2021 -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:ജി 4-2331/2022 01-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ       ബി ഭാസകരൻ നായർ,

 ബിന  നിവാസ,  െവൈളകടവ,  െകാടങാനർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശീകമാരി ബി േബാധിപിച അേപക

വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണസർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന  24-09-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആർ േബബി ഭാര് 69

2 പതപിയ എസ ബി മകള 47

3 ശിവപിയ എസ ബി മകള 45

4 രാമചനൻ എസ ബി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസൽവരാജൻ പി ഭരതാവ 60

2 സജിഷ രാജൻ മകന 33

3 സിജി രാജൻ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി 4-43448/2021  03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈവജയനി ആർ,  TC-64/53(1)

,  ഗീഷമം  വീടിൽ,  ഇടഗാമം   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ െക രാജൻ േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -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:ജി 4-43136/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയൻ,     TC 8/911(3), അഞജല

ി  അരയൂർ,  തിരമല  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മാതാവ ഗിരിജകമാരി ഒ  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

05-2020 12 AM-നം 27-05-2020 5.00 AM-നം ഇടയിൽ  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:ജി 4-43135/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി േഗാപി,  ചനവിള പതൻവീട

, TC 19/2118(1), മടവൻമഗൾ, പജപര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സേനാഷകമാർ എൻ ജി  േബാധിപിച അേപക   തിരമല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  01-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

1 ശീകമാരി ബി ഭാര് 74

2 സജി എൻ മകന 49

3 സിന്ജ എസ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ െക ഭരതാവ 65

2 ഗീഷമ രാജൻ മകള 33

3 ഗിരീഷ ആർ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജകമാരി ഒ മാതാവ 60
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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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ ജി സേനാഷകമാർ മകന 47
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-4010/2022 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ നായർ എസ

മണകാട വിളാകം ,പടിഞാറമക്  ,ചിറാറമക്  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതകമാരി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതകമാരി ഭാര് 68

2 സേനാഷ മകന 46

3 സന് മകള 44
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4 -44045/ 2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ചനൻ ആശാരി ,  TC 49/ 1199

,  ചേനാദയം,  കനവിള,  പഴികന്,  ഇൻഡസടിയൽ എേസറ്  പി  ഒ,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല

എൽ , േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -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:ജി 4 -43607/ 2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ഗേണശൻ,  TC 52/8, അമവീട

,  കാരയാമണപം,  േനമം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റി  ബാലമ േബാധിപിച അേപക   േനമം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-12-2017  -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:ജി 4 -43553/ 2021 04-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല  എൽ ഭാര് 54

2 അരൺ സി വി മകന 34

3 അനീഷ സി വി മകന 33

4 അനിൽ ചനൻ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാലമ  റി ഭാര് 70

2 െചലപൻ  ജി മകന 52

3 െചലമ  ബി മകള 47
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 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി േഗാപാലകഷൻ നായർ, T

C  -  23/191,  കഷ,  എം  ജി  ആർ  എ 141,  െകാേകാട,  കവടിയാർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

പതാവതി അമ , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021 -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:ജി 4 -43552/2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷപിള ജി, K.W.R.A - 4,

സേനാഷ ഭവനിൽ അയർേകാണം പി  ഒ യിൽ താമസം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസനകമാരി സി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021 -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:ജി 4 -43131/ 2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശീധരൻ, TC - 19/2116, ലളിത

,  മദ  33,  വാണിയത്  െലയിൻ,  പജപര  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െക ലളിത,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി അമ ഭാര് 66

2 രഞിത് പി ജി മകന 41

3 രതീഷ പി ജി മകന 38

4 രേമശ പി ജി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി സി ഭാര് 73

2 സതീഷ കമാർ െക മകന 47

3 അനപമ ജി         (പേരതനായ മകൻ സേനാഷ കമാറിെന
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 42

4 േരവതി കഷ                   ടി          മകൾ പൗതി 23
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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 െക ലളിത ഭാര് 72

2 സഞയ ശീധരൻ മകന 49

3 രാജീവ ശീധരൻ മകന 45

15th February 2022Revenue Department5433
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6 -2867/ 2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ സയീം  എസ എസ

നിവാസ െചറകായൽകര മരകംപഴ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നൈസഫ , , േബാധിപിച അേപക

െവയിലര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നൈസഫ  ബി ഭാര് 67

2 സിയാദ എ മകന 37

3 സിന എ മകള 36
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6 -1897/ 2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലാലി ബർണാർഡ വില്ംസ

N.L.R.A 317 ഉളർ തിരവനനപരം െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക േമബൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബിക േമബൽ ഭാര് 59

2 േജാൺ വില്ംസ മകന 30

3 എയജലാ ബി വില്ംസ മകള 25
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-43563/2021 11-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  TC 39/22 ഐശ്ര് വനാവൻ ഗാർഡൻ ചാല എന വിലാസതിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  ജി  േഗാപാലൻ നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ ജി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-11-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ജി2-44867/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില  ശാസമംഗലം വിേലജില TC 39/2164 കമലം വീട പാറയേകാവിൽ ജംഗഷൻ തിരനിലം

െലയൻ എന വിലാസതിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി ആർ േഗാപകമാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശാലിനി

െക  േബാധിപിച അേപക  ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  09-10-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത

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:ജി2-43661/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  ശാരിക TC 4/1904 PRA D-13 പണിറ് േകാളനി കവടിയാർ പി

ഒ എന വിലാസതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ഇനിര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ വി  സദാശിവൻ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരീഷ ജി മകന 48

2 ഹരീഷ നായർ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനി െക ഭാര് 50

2 അമത എസ േഗാപൻ മകള 15
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േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  04-10-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി സദാശിവൻ ഭരതാവ 80

2 അജിത ഐ എസ മകള 53

3 പദീപ എസ മകന 50

4 ജയശീ ഐ എസ മകള 49
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6-33048/2021 11-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയാഴറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി രാമചനൻ നായർ,  ജി ആ

ർ  സദനം,  േകരളദിത്പരം,  പൗഡിേകാണം  പി  ഒ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സേരഷ ജി ആർ േബാധിപിച അേപക

ഉളിയാഴറ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജി ആർ സതീഷ മകന 53

2 ജി ആർ സേരഷ മകന 51

3 ജി ആർ സഭാഷ മകന 49
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4 2811/2022 01-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരള എസ നായർ  TC40/236

7 ശബരീശം ശാനി നഗർ ബി 91-2 അരയൂർ തിരമല പി ഒ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന മരളി കഷണ  േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   13-07-2003  -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:ജി4-2810/2022 01-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയ എസ തമി  പൗർണമി വി

പി  എസ 99 വടവിള തിരമല പി  ഒ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള മംഗള വി  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    01-06-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരൻ നായർ ഭരതാവ 70

2 മരളികഷണ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശങരൻ രാധാകഷൻ മകന 70

2 മംഗള വി മകള 69

3 േരാഹിണി രാമചനൻ മകള 67

4 എസ ബാലകഷൻ മകന 66

5 വി ഗീത തമി മകള 62

6 േഗാപാലകഷൻ എസ മകന 60

7 ഉണികഷൻ എസ മകന 59
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-38481/2021 25-01-2022
 
 തിരവനനപരം താലകില മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മഹമദ ഫുദീൻ   എനയാ

ളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ഹാറൺ അൽ റഷീദ േബാധിപിച അേപക മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-05-1999-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ജി2-43666/2021 31-01-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില  കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ മാതയ  TC 3/2114 LIC

െലയൻ  പടം  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന    ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ബീല സാറാ മാതയ േബാധിപിച അേപക  കവടിയാര വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-11-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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 ബീമ ബീവി ഭാര് 74

2 ഹാറൺ അൽ റഷീദ മകന 61

3 സൽഫികർ അലി എം മകന 59

4 ഫസിലൽ ഹക് എം മകന 57

5 മഹമദ ഇബാഹിം എം മകന 55

6 യാഹിയ ബീഗം ബി മകള 51

7 ബി നർജഹാൻ മകള 49

8 ഐഷ റസല മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ മാതയ മകന 60

2 ബീല സാറാ മാതയ മകള 53
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നമര:ജി2-40634/2021 27-01-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മരളി  ഭവൻ ആളിയിൽ തറട െചമഴനി പി  ഒ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

പതാപൻ െക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള അശ്തി പി ജി  േബാധിപിച അേപക  പടം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-09-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ജി4-2807/2022 01-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില തിരമല  വിേലജില  TC 40/250 ഹൗസ നമർ 213 ജി  ൈകരളി നഗർ തിരമല പി  ഒ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിന  ബി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േസാണിയ േബാധിപിച അേപക   തിരമല

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

06-07-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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:ജി4-2803/2022 01-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില TC 8/223 (2) േതലീ ഭാഗം ഈഴംകഴി വീട ആലപറം േറാഡ തിരമല പ

ി  ഒ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ െക എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന വിഷേദവൻ വി  േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-12-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കവിത ജി മകള 33

2 അശ്തി പി ജി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാണിയ ഭാര് 40

2 ബിേജായി മകന 14
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നമര:ജി4-43545/2021 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില  േപരരകട വിേലജില  RLR  നിവാസ ആയർേകാണം വാഴയില േപരർകട പി  ഒ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി രാജ, എസ ലതികകമാരി  എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതരെട  മകന േറാഷിൻ ആർ എൽ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  15-06-2021, 22-2-2021 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം  നിയമാനസത

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:ജി4-43543/2021 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില TC 31/1722 (Old TC 10/798) സര്-121 െതങവിള പതൻവീട

മണാമല  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ നായർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് എസ രാേജശ്രി അമ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-10-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ജി4-43542/2021 03-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി െക ഭാര് 58

2 വിഷേദവൻ വി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഞിത ആർ എൽ മകന 37

2 േറാബിൻ ആർ എൽ മകന 34

3 േറാഷിൻ ആർ എൽ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ രാേജശ്രി അമ ഭാര് 75

2 എ സേരഷ കമാർ മകന 59

3 എ രേമഷ കമാർ മകന 57

4 എ സഭാഷ കമാർ മകന 55
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  തിരവനനപരം   താലകില    േപരരകട  വിേലജില  ആനനേഗാപരം  എം  ജി  നഗർ  59  A  േപരർകട  പി  ഒ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപി  ഡി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ജിതിൻ എ ജി  േബാധിപിച അേപക

േപരരകട  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-01-2018-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ജി4-43541/2021 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില മിഥില രാധാകഷ െലയൻ-122  A വഴയില േപരർകട പി  ഒ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശ്ാമള  എം   എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ബിജകമാർ ബി േബാധിപിച അേപക

േപരരകട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:ജി4-43540/2021 03-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില TC 33/1685-4  വർണിക ഓം നഗർ മണികണേഠശ്രം  പി  ഒ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  അനരാജ  െജ  ആർ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് സമി സേരഷ എസ െക േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനനകമാരി െക ഭാര് 57

2 ജിതിൻ എ ജി മകന 33

3 നിതിൻ എ ജി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി എസ ഭരതാവ 85

2 േജ്ാതികമാർ ബി മകന 49

3 ശീജ എസ മകള 48

4 ബിജകമാർ ബി മകന 44
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമി സേരഷ എസ െക ഭാര് 36

2 ൈവഗ എ എസ മകള 12

3 ൈവഭവ എ എസ മകന 9
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-2809/2022 01-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി  ആനനവലി  TC

18/1776(2)രവീനം  എം  എൽ  എ  േറാഡ  തകണാപരം  ആറാമട  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന രാജീവ ആർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    03-08-2021 -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:ജി4-2808/2022 01-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  ശാരദാമ  TC 48/63

2 പഴേയാരം ടാേഗാർ േറാഡ തകണാപരം ആറാമട പി ഒ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ ദാേമാദരൻ പി േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    23-10-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ ആർ മകന 59

2 സിന ആർ മകള 58

3 രഞീവ ആർ മകന 55

4 ബിന ആർ കമാർ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉദയകമാർ ഡി മകന 64

2 ഉദയകമാരി എസ മകള 63

3 ദാേമാദരൻ പി ഭരതാവ 88

15th February 2022Revenue Department5445
____________________________________________________________________________________________________________________________

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, 2022


		2022-02-15T16:29:16+0530
	Salim A




