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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 4-38677/2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില  തിരമല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എസ േയാഹനാൻ, TC-50/580,

അയണിവിള വീട, ദാസഗർ, ആറാമട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഡി സേരാജം  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡി സേരാജം ഭാര് 65

2 ബിേജായി എസ ൈവ മകന 46

3 ബീനാ റാണി എസ ൈവ മകള 42

4 േഗയസ എസ ൈവ മകള 36
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6 -34852/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമൽ േതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷബിന  ഷംസദീൻ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമൽ േതാനയല വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ ഷംസദീ ൻ  േകായ തങൾ , ,  േബാധിപിച അേപക   േമൽ

േതാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2021  -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 6 -35978/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ   കമാർ,   ൈതകാട  പി

ഒ  ഈശ്രവിലാസം േറാഡ  Flat   No . 8  B  ബീകൺ ഗീൻ സൾ  അപാർട്െമൻറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ

മകള മീന പി കമാർ , , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംസദീൻ േകായ  തങൾ പിതാവ 70

2 റഷീദാ ബീവി മാതാവ 59

3 ൈഷൻ ഇബാഹിം ഭരതാവ 38

4 ൈഹ ഫാ ൈഷൻ   ഷിബിന  േകാേടജ  േതാനയൽ പി ഒ
മംഗലപരം

മകള 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം കമാർ ഭാര് 78

2 നീല പസാദ മകള 61

3 ഉമ മകള 60

4 മീന പി കമാർ മകള 52

5 പതനാഭൻ  െക മകന 49

16466 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി 6 -35768/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐ  സനരംപിള ,  ഊറകഴി

ജി പി ഒ  ഓഫീേസഴസ  നഗർ  House  No. 4  T C  26/  765  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ എസ  , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -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 6 -35769/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ രാജേഗാപാൽ , ൈതകാട

പി ഒ  േമടകട  Tc-24/676,  MRA-3-ൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീതൾ ആർ , , േബാധിപിച അേപക

ൈതകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021  -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 6 -35028/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടരാജൻ  എ,  േതാനയൽ പ

ി ഒ   േതാനയൽ, െതേകവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പമീള , , േബാധിപിച അേപക   െവയിലര

6 സന്  എസ                                        (പേരതനായ
മകൻ സബഹണ്െന ഭാര് )

മകെന ഭാര് 47

7 രദ സബഹണ്ൻ                                            ടി
മകൾ

പൗതി 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ എസ മകന 43

2 രാേജഷ  എസ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആചിയമ മാതാവ 85

2 ശീതൾ   ആർ മകള 29

3 ആർ  സിമി മകള 25
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-03-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള പി എൽ ഭാര് 58

2 പിജി ശീകമാർ മകള 36

3 പീത  പി എൻ മകള 32
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6 -34939/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല  പി,   തിരവലം  ൈമത

ി നഗർ  T c -65/ 2073  സജിതാ  ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവ എൻ , , േബാധിപിച അേപക

തിരവലം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6 -34940/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ െചടിയാർ ,  മടയാട പ

ി  ഒ   േകാളിയർ െചമരതിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരവലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാഹൽദാസ   ആർ  എസ  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാഗപൻ എൻ ഭരതാവ 82

2 രാജീവ എൻ മകന 49

3 സജീവ  എൻ മകന 48

4 സജിത്  എൻ മകന 45

5 സജിത  എസ മകള 42

6 സജീവ  എൻ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരയ   േദവി   ആർ ഭാര് 63

2 രാഹൽദാസ  ആർ എസ മകന 29

3 നീത  ആർ എസ മകള 27
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നമര:ജി 6 -33335/ 2021 26-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതലകമാരി,  മരകംപഴ പി ഒ

മലേശരി  വിഷണ  സദനതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േകശവൻ േപാറി  , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021  -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 -37692/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എം  ഹരിലാൽ,   െനടയം

േപരർകട േകരള നഗർ - 2 A , ുതി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജ  ശശിധരൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021  -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:ജി 4 -38144/ 2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   വടിയരകാവ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  സേരനൻ  െക,

െകാടങാനർ  പി ഒ   െവൈളകടവ  പഞമി െലയിൻ േഗാപ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ലളിത  ബി , , േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകശവൻ േപാറി  എൻ ഭരതാവ 62

2 വിഷണ  നാരായണൻ  െക മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ  ശശിധരൻ ഭാര് 50

2 ുതി  ഹരിലാൽ മകള 25
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത  ബി ഭാര് 59

2 േഗാപ  എസ  എൽ മകന 41

3 സമി  എസ  എൽ മകള 39
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി-38011/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ എസ  വടിയർകാവ

്  െകാടങാനർ പി  ഒ  പഞമി  െലയിൻ  പാണാങര  വിമലവിലാസതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ബിജ വി , , േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021 -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:ജി4-33390/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന പി, അനിൽകമാർ റി

ബിനഭവൻ  േതാടരികത്  വീട  േവറിേകാണം  മണികണേഠശ്രം  പി  ഒ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതരെട  മകള

േസഹ എ ബി  േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  യഥാകമം    08-02-2021, 8-8-2013 എനീ  തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-36968/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരാംഗി  അമ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല േദവി എൻ ഭാര് 62

2 ബിജ ബി മകന 42

3 ൈബജ ബി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസഹ എ ബി മകള 20

2 സേനാജ എ ബി മകന 17

3 ഷിമ എ ബി മകള 16
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വടിയർകാവ പി  ഒ  കത്േറാഡ എസ ആർ എ -72,  അേശാക ഭവൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകള

അജിത കമാരി ബി , , േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-37034/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ വി  േകാവളം പി

ഒ മടയാട തണവിള അഖിൽ നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതയെട മകന അഖിൽ രാജ റി റി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021  -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. 

 
നമര:ജി4-37035/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ റി  ഭഗവതിനട പി

ഒ 144 A, ശിവഗംഗ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനിേമാൾ റി  എസ  േബാധിപിച അേപക   െവങാനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത കമാരി ബി മകള 56

2 അജിത കമാർ എ മകന 52

3 അേശാക കമാർ എ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഖിൽ രാജ റി  റി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി േമാൾ റി  എസ ഭാര് 42
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നമര:ജി4-37036/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി സി  െവങാനർ പി

ഒ പരതിവിള ചാവടിനട രതീഷ ഭവൻ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രവീനൻ  േബാധിപിച അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ     14-03-2021  -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:ജി4-37039/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതനാകരൻ എസ

െവങാനർ പി ഒ സിസിലിപരം ദീപാലയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന റി േബാധിപിച അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021  -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:ജി4-29260/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി  കരമം പി ഒ ഇടഗാമം

പണയിൽ വീട െതകംപറം TC 54/1448 എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതയെട മകള കല എ എസ  േബാധിപിച അേപക   േനമം

2 അഞന എസ എം മകള 14

3 അകയ എസ എം മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ ഭരതാവ 72

2 രമ് ആർ മകള 39

3 രാേജഷ ആർ ആർ മകന 36

4 േരഷ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന റി ഭാര് 64

2 രജീഷ ആർ മകന 35

3 ദീപ എസ ആർ മകള 33
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-06-2018  -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:ജി424794/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരജ േബാബിൻ പി ജി

വിേവകാന നഗർ KGWS 53, TC 23/1466,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പിയങ വിജയൻ , , േബാധിപിച അേപക

കവടിയാര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ എസ മകള 51

2 കല എ എസ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പയങ വിജയൻ ഭാര് 27

2 ജി ജാനെസൽവം മാതാവ 75

3 സർജിത് േബാബിൻ പി ജി സേഹാദരൻ 32
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-38603/2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില വടിയരകാവ വിേലജില െകാടങാനർ പി ഒ മനസതി എന വിലാസതിൽ താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ റി  സേലാചന  എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ ഭാസരൻ െക  േബാധിപിച അേപക വടിയരകാവ വിേലജ

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

04-2021-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:ജി2-40687/2021 04-12-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില േപട വിേലജില APRA-3 പളി െലയൻ ചാക എന വിലാസതിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ എൻ രവീനൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന െക ആർ േജ്ാതിലാൽ ഐ എ എസ  േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന 11-10-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-38492/2021 04-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസരൻ െക ഭരതാവ 73

2 മഞള ബി എസ മകള 40

3 മാതംഗി ബി എസ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ആർ ഷീജ മകള 57

2 സലീന െക ആർ മകള 55

3 േസാണിയ െക ആർ മകള 53

4 െക ആർ േജ്ാതിലാൽ ഐ എ എസ മകന 52

16476 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



  തിരവനനപരം  താലകില മണകാട  വിേലജില TC  49/935  ലകി  ഭവൻ കളിപാൻകളം  മണകാട  പി  ഒ   എന

വിലാസതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  ഉദയകമാർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  േമാചലകഞ് ആർ

േബാധിപിച അേപക  മണകാട 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:ജി2-33524/2021 04-12-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട  വിേലജില  TC  48/2573  (20/3240)  മേഹഷ ഭവൻ ശീേദവി  നഗർ  എന

വിലാസതിൽ  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മണിയൻ  െചടിയാർ  െക   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സശീല റി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-03-2019-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:ജി6-4696/2021 04-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  ആനയറ പി ഒ രഘപതി വിലാസം TC 76/1600-ൽ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ രഘപതിയമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ലീല ആർ TC 76/1600,  രഘപതി  വിലാസം ആനയറ പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-09-2020-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാചലകഞ് ആർ ഭാര് 53

2 ശീലകി എം മകള 24

3 കമലമ മാതാവ 97

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല റി ഭാര് 61

2 മേഹഷ എം മകന 43

3 േഗാപാലകഷൻ എം മകന 41

4 അമദ എം മകള 39
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ആർ മകള 64

2 ഷീലകമാരി മകള 56
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -36986/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈനനാർ  മഹമദ , സബി

ത  മൻസിൽ   കഠിനംകളം  പതകറിചി  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,   മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ ൈനനാർ

മഹമദ , ,  േബാധിപിച അേപക   കഠിനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2003 -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 -36987/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസാബീവി  എ ,  ഉപവീട

കണിയാപരം ചിറാറമക് പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന അഹമദ കബീർ , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യാകത്  അലി മകന 54

2 സകീർ  ഹൈസൻ മകന 52

3 അൻസാരി മകന 50

4 ഹിദായത് നിഷ മകള 49

5 ആബിതാബീവി മകള 44

6 ഷീജ മകള 42

7 സനിൽ  ൈനനാർ  മഹമദ മകന 41

8 മജീബ  റഹമാൻ മകന 40

9 സനജ മകള 38

10 സബിത മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി 6 -32686/ 2021 08-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില  കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ  രമണി േമാഹൻ ,

ൈററാനിയം  പി ഒ  െവടകാട ബാലനഗർ  T c -32/ 324 ,  കഷ കപയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി  വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ ജി േമാഹനൻ , , േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 ബരീറത്  എൻ മകള 63

2 അബദൾ ഹകീം മകന 61

3 അഹമദ കബീർ  ഇ മകന 59

4 സൈബർ മകന 57

5 നാസർ  ഇ മകന 55

6 സമീമ  എൻ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി  േമാഹനൻ ഭരതാവ 63

2 ഹിമ  േമാഹൻ മകള 33

3 ഹരിത  േമാഹൻ മകള 27

4 ഗായതി  േമാഹൻ മകള 27
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 4-37516/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബാലകഷൻ നായർ,

േപരർകട,  ഹൗസ നമർ 11,  IR  ൈലൻ,  പലരി  ഗാർഡൻസ, േഗാകലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  മകള ഗീത  േദവി  ബി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -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:ജി 2-37252/2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസമ,  TC-32/170, പതവൽ പതൻവീട, മാധവപരം

,  ൈടറാനിയം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന എസ ശിശപാലൻ  േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-34840/2021 02-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ബി നായർ മകള 54

2 ഉമ ബി നായർ മകള 52

3 ഗീത േദവി ബി മകള 49

4 സതി േദവി ബി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ശിശപാലൻ മകന 66

2 വതല സരസമ മകള 63

3 എസ ബാബ മകന 61

4 ഓമന എസ മകള 56

14th December 2021Revenue Department16481
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സശീലൻ,  േപട പി ഒ,

ഭഗതസിംഗ  േറാഡ,  നമർ  37,  ലകി  നിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഷീലാംബ ബി  േബാധിപിച അേപക

കടകംപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -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 6-39615/2021 08-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ,  മായ ഭവൻ

, പഞകരി, തിരവലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന അകയ എ എസ േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021  -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 6-28212/2021 25-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ സനൽകമാർ,

െമഡി.േകാേളജ  പി  ഒ,  െപാതജനം  െലയിൻ,  TC-14/335/,  വനാവനം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ സനൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീലാംബ ബി ഭാര് 69

2 ദീപതി എസ എസ മകള 39

3 ദർശൻ എസ എസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല സി െക ഭാര് 55

2 അകയ എ എസ മകന 23

3 അംബികാേദവി മാതാവ 73
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ സനൽ ഭാര് 59

2 രാഹൽ സനൽ മകന 32

3 രാേകഷ സനൽ മകന 30
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-35605/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ മൗദഖാൻ  സാഹിബ

വടിയർകാവ പി ഒ വാേഴാടേകാണം ൈവറ് ഹൗസ ടി സി 35/1454 CRA 71-ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

മഹമദ ഷാനവാസ ഖാൻ എംേബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-37037/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയർ പി ഒ  െപരിങമല ആനർകഴി അർചന ഭവനിൽ അനരിചേപായ  വിേനാദ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് അർചന യ േബാധിപിച അേപക   െവങാനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-37038/2021 26-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദാബീഗം എച് ഭാര് 82

2 സാബിറനിസബീഗം  എം മകള 64

3 മഹമദ ഷാനവാസ ഖാൻ എം മകന 62

4 മഹമദ ഷാഫിഖാൻ എം മകന 58

5 മഹമദ അയബഖാൻ എം മകന 56

6 ഹബീബനിസബീഗം എം മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അർചന യ ഭാര് 30

2 വിപഞിക വിേനാദ മകള 11
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 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയൻ വി  േകാവളം പി ഒ

മടയാട ചരവിള െജ െജ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീന എൻ ആർ േബാധിപിച അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2019  -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:ജി4-37040/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ എ പി

കടചൽകഴി പി ഒ േകാടകാൽ എ െക നഗർ കാശീരം എന വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

മിനിേമാൾ ബി എസ േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-37041/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ പി  കടചൽകഴി പ

ി ഒ െവങാനർ തണിൈക  നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനമതി  എ  േബാധിപിച അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന എൻ ആർ ഭാര് 48

2 ജീന എൽ ജയൻ മകള 27

3 ജിജി എൽ ജയൻ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ ബി എസ ഭാര് 52

2 നയന എ എം മകള 21

3 നാന  എ എം മകള 19
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നമര:ജി4-36243/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതികമാർ പി െക  ആറാമട  പ

ി  ഒ  തിരമല  എം  എൽ  എ  േറാഡ  എ  ആർ  എ  ബി  -42  പനവിളാകം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീത

എസ  കമാർ േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2019 -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 - 37084/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ൻ പി ഡി  പി ടി പി നഗ

ർ നമർ 41ജി  ടി  സി  6/1607-1  -ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ആശ  കര്ൻ േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ

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

02-2015  -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:ജി3-4864/ 2021 26-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി  എ ഭാര് 74

2 സി എസ  ഷിബ മകന 49

3 സി എസ  ഷീജ മകള 48

4 ഷിമി സി എസ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത എസ  കമാർ ഭാര് 58

2 ചിന പി എസ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ  കര്ൻ ഭാര് 62

2 ജീൻ േമരി കര്ൻ മകള 40

3 ഡാനി കര്ൻ മകന 37
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 തിരവനനപരം  താലകില   അണരേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ സി  മിത ഭവ

ൻ  അണർേകാണം  പി  ഒ   േപാതൻേകാട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണരേകാണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന എസ

േമാഹനൻ നായർ  േബാധിപിച അേപക   അണരേകാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഒര മകൻ

അനിൽകമാർ  ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ േമാഹനൻ നായർ മകന 62

2 ജയകമാരി ആർ മകള 59

3 വതലകമാരി  ആർ മകള 55
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-31119/2021 17-10-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    ൈതകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പതിനി  സി  ,

ടിസി43/579,നീയർെചമപണിപര ജംഗഷൻ,വലിയശാല വാർഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ െചലാം

സബമണ്ം േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -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. 

 
നമര:ജി6-34222/2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ െകാലമന േജാർജ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പമീള ആനി േജകബ , ടിസി26/829,െകാലമന വീട,ജി പി ഒ,തിരവനനപരം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2019 -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:ജി6-33695/ 2021 17-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    ൈതകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   തങേവല  എൻ

ടിസി38/2983,ആര്ശാല ,ചാല പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമി ധർമൻ പി മകള 36

2 അമിത ഡി പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള ആനി േജകബ ഭാര് 56

2 െമറി െകാലമന േജകബ മകള 32

3 ൈസറ െകാലമന േജകബ മകള 29
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സബമണ്ൻ ടി , , േബാധിപിച അേപക

ൈതകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2017  -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:ജി6-33816/2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയാഴറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ നായർ ആർ  മാമട്

വീട,ടിസി93/941,േപട,ആനയറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയാഴറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിരഭായി െക േബാധിപിച അേപക

ഉളിയാഴറ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021  -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. 

 
നമര:ജി6-34841/ 2021 17-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമകിൾ , േഹമഹൗസ

,ടിസി78/251,    കണാനറ ,തിരവനനപരം  ബീച്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള േഹമ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബമണ്ം ടി മകള 62

2 അയപൻ ടി മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരഭായി െക ഭാര് 62

2 അനരാഗ ആർ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമമ ഭാര് 76

2 ഷീല മകള 59
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3 പേതാസ മകന 54

4 ടീസ മകള 50

5 സസി യജിൻ മകള 43

6 റീന മകള 39

7 േഹമ മകള 38
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-37436/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സശീലേദവി , ടിസി5/1982,പ

ി  എൻ ആർ എ -ഡി  21,ശീകഷ ൈലൻ,കവടിയാർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കവടിയാര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ആർ

രാജേഗാപാല വാര്ർ േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-37420/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    തിരമല   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഓമന  കഞമ െജ

ടിസി18/334,േബബി  സദനം  ,െകാങളം,ആറാമട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതയെട മകള കമാരി ഒ  രമ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021 -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. 

 
നമര:ജി4-37421/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    തിരമല   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    െക  വിശ്നാഥൻ  ,

ടിസി18/188(1),ദശ്,കനപഴ,ആറാമട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ വിശ്നാഥൻ , , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ രാജേഗാപാല വാര്ർ ഭരതാവ 80

2 ബിജകഷൻ ആർ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ഒ രമ മകള 65

2 ബാലചനൻ നായർ മകന 61
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തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021  -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:ജി4-29114/2021 26-10-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    തിരവലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മേഹനകമാർ  ബി  ,

മേഹനമനിരം,ടിസി67/1409,ടിസി64/11,െവളാർ,േകാവളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േസാമലത

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021 -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:ജി4-330406/2021 08-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    ഉളിയാഴറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആർ  തളസമ

ആനനഭവൻ,േകരളാദിത്പരം,പൗഡിേകാണം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയാഴറ  വിേലജില   പേരതയെട മകന ആനനകഷൻ സി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ വിശ്നാഥൻ ഭാര് 76

2 ഷാജി േമാൻ മകന 52

3 ഷീന േമാഹനൻ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാമലത ബി ഭാര് 57

2 അഖിൽ എം എസ മകന 33

3 അരൺ എം എസ മകന 33

4 അമൽ എം എസ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി6-33404/2021 08-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില  ഉളിയാഴറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ നായർ ആർ ,

രാജിഭവൻ,വാളകഴി,അരവികരേകാണം,അയിരപാറ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഉളിയാഴറ    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കലാേദവി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021 -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. 

 

1 ആനന കഷൻ സി മകന 49

2 സി എ നനകമാർ മകന 47

3 നനിനി ആനന് മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കലാേദവി ഒ െജ ഭാര് 55

2 രാജി ആർ നായർ മകള 31
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-37511/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     െക എൻ േവലപൻ ആശാരി

, ദകിൺ അപാർട്െമൻറസ 1A ,ജി സി നഗർ II െലയിൻ ,,േകാൺേകാർഡിയ യ പി എസിന എതിർവശം ,േപരർകട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േവലപ്ജി മധേമാഹൻ  േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021 -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. 

 
നമര:ജി4-37508/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      വി  പഭാകരൻ , റിസി

8/1871(7),ഗൗരിശങരം,ഡി  എൻ ആർ എ -227  ,േദവിനഗർ ,തിരമല പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-05-2021  -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:ജ4 -37478/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   േശാഭന െക , െകാചേതാപ്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽ യേശാദ ഭാര് 74

2 േവലപ്ജി മധേമാഹൻ മകന 56

3 വി സദർശനൻ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സേലഖ ഭാര് 61

2 പസൻ പഭാകർ എസ മകന 41

3 പസീത എസ പഭാകർ മകള 38
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വീട,കാകാമല  ,കലിയർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ജി സേരനൻ , , േബാധിപിച അേപക

കലിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2021  -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:ജി4-35174/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   എസ അജിത കമാർ , റിസി 5

/ 1919, റിആർആർഎ 26 ,ഭാവന ,അമലംമക് ,കവടിയാർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സായി ഭാവന വി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-05-2021  -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:ജി4-37480/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ നായർ  അവിട

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനകമാരി  േബാധിപിച അേപക   കലിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-09-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി സേരനൻ ഭരതാവ 56

2 അരൺ എസ മകന 32

3 അരണ എസ മകള 30

4 അഞിത എസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സായി ഭാവന വി ആർ ഭാര് 46

2 ഭവ് എ ബി മകള 22
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനകമാരി ഭാര് 70

2 വിദ് സി മകള 39

3 ശങർ പി മകന 31
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര: ജി4-37584/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ          ജി സേരനൻ , രജിത

ഭവൻ,കരമം,കരമം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി ഇനിര , , േബാധിപിച അേപക   േനമം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     15-04-2021  -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. 

 
നമര:ജി4-37513/ 2021  26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീഫൻ എ , തിനവിള വീട

,മലമകൾ ,െകാടങാനർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േമഴി  പി  േബാധിപിച അേപക

േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2020  -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. 

 
നമര:ജി4-37512/2021 26-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി ഇനിര ഭാര് 70

2 അജിത ഐ എസ മകള 50

3 സജിത ഐ എസ മകള 48

4 ഐ എസ ദീപ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴി പി ഭാര് 49

2 വിേനാദ സീഫൻ മകന 30

3 വിപിൻ സീഫൻ മകന 28
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 തിരവനനപരം  താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബികകമാരി വി , അശ്തി ,എസ ആർ എ -

133(എ),േവറിേകാണം  ,  മണികണേഠശ്രം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതയെട മകന അരവിന് െക വി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -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:ജി4-37509/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     െജ ലളിത , ശീവതം ,റിസി

31/3813,സര് 172ഡി ,ഇടകളം േറാഡ ,മണാമല ,േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േപരരകട വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീലത

നാരായൺ , , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-37510/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     െക േഗാപകമാരൻ നായർ

,െജ  െക മനിരതിൽ , ഹൗസ നമർ 04 ,േദവി നഗർ ,മണാമല േറാഡ,േപരർകട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് പഭാവതി േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസവൻ െക ഭരതാവ 64

2 അരവിന് െക വി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബിത നാരായൺ മകള 58

2 അനിത നാരായൺ മകള 56

3 ബിനിത നാരായൺ മകള 52

4 ശീലത നാരായൺ മകള 48
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി ഭാര് 65

2 ആശാലകി പി മകള 45

3 ഉണികഷൻ ജി മകന 43

4 വിഷകമാർ ജി മകന 41
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-36051/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      െക മാധവൻ ,െക ശകനള  ടിസി 5/1772-ൽ

,പാടവിളാകം ,അമലമക്,ടി  ആർ ആർ എ നമർ 103 ,േപരർകട പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതരെട  മകള

ആശ എം എസ , , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2018 -ലം ടിയാൾ 31-7-2008 എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-37517/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ലളിത,  ൈചതന് വീടിൽ ,ക

െ  ആർ  എ  -25  ,(എ),േകരള  നഗർ  ,െനടയം  വാർഡ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന എൽ ആർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ എം എസ മകള 45

2 അജിത കമാർ എം എസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന എൽ ആർ മകള 47
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-37541/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േവണേഗാപാൽ @

െനടമടി  േവണ , തമ്,െകാടങാനർ പി ഒ ,വടിയർകാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല റി  ആർ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-10-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല  റി ആർ ഭാര് 65

2 ഉണി േവണ മകന 38

3 കണൻ േവണ മകന 31
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ Pn4˛34707/2021. 2021 \hw-_¿ 6.

30˛11˛2021˛-mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v  \º¿ 47 (hm-eyw-˛10, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ Xncp-h-\-¥-]pcw Xmeq-°n¬ 6˛11-˛2021-˛mw Xob-Xn-bnse ta¬ \º¿

]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]ni-Ip-Iƒ kw -̀hn-®n-´p-≠v. Ah Xmsg-∏-d-bp∂ coXn-bn¬

XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

]tc-Xs‚ ta¬hnemkw ‘‘Xncp-h-\-¥-]pcw Xmeq-°n¬ shßm-\q¿ hnt√-Pn¬ I -́®¬Ipgn ]n. H.,

Iotg-tØm-´w, awK-e-Øp-tIm-Ww, apcpI’’ F∂p-≈Xv ‘‘Xncp-h-\-¥-]pcw Xmeq-°n¬ shßm-\q¿ hnt√-Pn¬

I´-®¬Ip-gn ]n. H., Iotg-tØm´w, awK-e-Øp-tIm-Ww, apcpI hnem-k-Øn¬’’ F∂p-Xn -cpØn

{]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.

(2)

\º¿ Pn2˛33018/2021. 2021 HIvtSm_¿ 20.

16˛11˛2021˛-se tIcf Kk‰v \º¿ 45 (hm-eyw- 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ Xncp-h-\-¥-]pcw Xmeq-°n¬ 20˛10-˛2021-˛se \º¿ Pn2˛33018/2021˛mw \º¿ ]c-ky-Øn¬ Nne

kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]ni-Ip -Iƒ kw`-hn-®n-´p -≠v. Ah Xmsg-∏-d-bpw {]Imcw XncpØn

hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

{Ia \º¿ 1, F. cLpcma≥, `¿Ømhv 56 hbkv F∂p-≈Xv {Ia \º¿ 1, F. cLpIpam¿,

`¿Ømhv, 56 hbkv F∂v -Xn-cpØn {]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-37515/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡവിഡ െജയിംസ,  േപരർകട

, നിയർ ഇ എസ ഐ േഹാസിറൽ, അഭയ നഗർ(30 ബി), ടി സി 10/640(8)   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സിൽവിയ െജയിംസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിൽവിയ െജയിംസ ഭാര് 69

2 േഗയസ റജില െജയിംസ മകള 48

3 നിഷീല ബാകസർ മകള 41
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2 - 34866/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൽേഫാൻസിയ േജാസഫ

അൽഫാെഡയൽ െസൻറ ആൻൂസ  െസന്  േസവിേയഴസ  േകാേളജ   പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരം   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമനംകളം  വിേലജില

പേരതയെട മകന േജാസഫ ബി േഗാമസ േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-34867/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസർ  േസാളമൻ  അനിൽ

ലാൻഡ ചിറാറമക്  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള േമരി  ഫീഡ േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം വിേലജ

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

05-2014  -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:ജി4-38547/2021 30-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ ബി േഗാമസ ഭരതാവ 82

2 െഷയഖ ഷിബ മകള 46

3 ഷാഖ േജാസഫ  േഗാമസ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഫീഡ മകള 62

2 േജകബ േഗാമസ എസ മകന 58

3 അനിൽ േഗാമസ എസ മകന 53

4 എമിൽ േഗാമസ എസ മകന 51
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 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ ബി പി  െനലിവി

ള  പി  ഒ   വവാമല  വടേകകര   െകാലൻവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനേലഖ ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2019 -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:ജി4-38546/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി കഷൻകടി  െവങാനർ പ

ി  ഒ  ചാവടിനട   ലളിതഭവൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം സി  ലളിത  േബാധിപിച അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021  -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:ജി4-38545/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകി  െനലിവിള പി ഒ

 െവണിയർ  മാവവിള  വടകരിക  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മണിയൻ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-09-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനേലഖ ഒ ഭാര് 50

2 ജിപ  േജാബി മകള 27

3 സബ വി സി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം സി  ലളിത ഭാര് 66

2 പവി എൽ കഷ മകന 39

3 ഹരി എൽ കഷ മകന 36
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നമര:ജി4-38687/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി മാധവൻ നായർ  ആറാമട പി

ഒ തകണാപരം പതാലയം െലയിൻ നയ എം എൽ എ െറസിഡൻസ അേസാസിേയഷൻ ടി സി 48/1025   നനനം  എന

വിലാസംതിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ  പാറകടി അമ േബാധിപിച അേപക   തിരമല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-09-2021  -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:ജി4-36406/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ പിള വി പി  തിരമ

ല പി ഒ െജയനഗർ  െജ ആർ എ 418  ൈഷൻവില ടി സി 18/ 1878  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ വി പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2013 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണിയൻ എസ ഭരതാവ 62

2 ബിന മകള 40

3 ആശ എ മകള 38

4 മന എം മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ  പാറകടി അമ ഭാര് 74

2 മധകമാർ എം പി മകന 49

3 മേനാജ കമാർ എം പി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ വി പി മകന 46

2 രജിത വി പി മകള 41
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-35992/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  റി  മതായി  TC 4/186-1,

KRA-D  41,  കറവൻേകാണം  കവടിയാർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈജനമ മതായി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2012 -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:ജി2-35993/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറജിേജാസഫ  TC 3/2717

, മളമടിൽ മരപാലം പടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനിയമ മാതയസ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021  -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:ജി2-35987/2021 29-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈജനമ മതായി ഭാര് 75

2 ബിജ റി എം മകന 47

3 ദീപിറാണി മകള 46

4 സിഞ റി എം മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനിയമ മാതയസ ഭാര് 57

2 സജിത് േജാസഫ ഫിലിപ് മകന 30

3 അജിത് േജാസഫ ഫിലിപ് മകന 27
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 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാമചനപണികർ, എസ

ഇനിരപണികർ  അശ്തി TC 3/1996, ശിവമംഗലംെലയൻ പടം പാലസ പി ഒ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതരെട  മകള

ബീനപണികർ  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  11-04-2020, 9-6-2019 എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-35988/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി െക  TC 20/2804

, ശീേദവി നഗർ, A-38, കരമന പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതയെട മകള ജയ വി എസ , , േബാധിപിച അേപക

കവടിയാര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2020  -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:ജി2-34772/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉദയ റി നായർ  ശീദീപം TC 29/1239

, ARA 129, േകാഴിേയാട് െലയൻ പാൽകളങര േപട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശീകമാരൻ നായർ

സി  േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീനപണികർ മകള 59

2 ഉണികഷൻ ആർ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി വി എസ മകള 36

2 ജയ വി എസ മകള 55

3 വിഘേനഷ വി എസ ( മരണെപട മകൻ െവങിേടഷിെൻറ മകൻ
)

പൗതൻ 20

4 ൈവഷവി വി എസ ( ടി മകൾ ) പൗതി 18
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-34773/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജസിൻ  SSRA-235, പതവൽപരയിട

ം  വളകടവ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജി ആനണി , , േബാധിപിച അേപക   േപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-03-2018  -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:ജി2-34931/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാർ െക എസ  സരസ്ത

ി  വിലാസം TC 54/1543,  െനടങാട  കരമന പി  ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രാജമ ജി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരൻ നായർ സി ഭരതാവ 60

2 ശീേദവ എസ കമാർ മകന 32

3 ശീരാഗ എസ കമാർ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ആനണി ഭരതാവ 66

2 ഷാജി ആനണി മകന 37

3 ശാനി ആനണി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ ജി ഭാര് 59

2 അശ്തി ആർ എസ മകള 33

3 അർചന ആർ എസ മകള 27

4 െക സരസ്തിയമ മാതാവ 87
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നമര:ജി2-34774/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീമ എ  TC 35/921, പതൻ േറാഡ

് ജംഗഷൻ വളകടവ േറാഡ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷജീർ റഷീദ , , േബാധിപിച അേപക   േപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-05-2021  -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:ജി2-34873/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ ഒ  ചിറയൽലകം വീട

ചിറാറമക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േമനംകളം  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സേനാഷമാർ എസ  േബാധിപിച  അേപക

േമനംകളം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021  -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:ജി2-34777/2021 29-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിനില  റി  എസ  കരണ TC

36/1918(1),  ഈഞയൽ  വളകടവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ജിജി ചനലാൽ െക

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

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷജീർ റഷീദ മകന 37

2 മേനാജ മകന 43

3 ഷർമില എൻ മകള 39

4 തൻസീർ ആർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷമാർ എസ ഭരതാവ 51

2 അഭിജിത് എസ മകന 25

3 അഖിൽ എസ മകന 22

4 അകയമാർ എസ മകന 20
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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:ജി2-34775/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ െക കമാരിശാനി  ശങരചൻ

വിളാകം  CRA106,  പാൽകളങര  േപട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട മകള ലകി േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിജിചനലാൽ െക െക ഭരതാവ 48

2 കൗഷിക ജി െജ മകന 17

3 വിേവക ജി െജ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി എസ മകള 31

2 ശങർ വി മകന 30
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-35211/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി േവലായധൻ നായർ  സിനസ

്  ഈഞകൽ വളകടവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ കമാർ വി നായർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021  -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. 

 
നമര:ജി2 -35633/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മരളീധരൻ നായർ  TC 17/3212

(2/3225), ലകി വിലാസം കളങര െലയൻ പടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാഭായി 'അമ ജി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021 -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. 

 
നമര:ജി2-35771/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ തങമ  കടതിനാൽ

SRMA-52, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ശാസമാംഗലം  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  െക  വി  ഹരികമാർ  േബാധിപിച  അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ കമാർ വി നായർ മകന 47

2 സിന ഐ വി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാഭായി അമ ജി ഭാര് 73

2 രഞിത എം ആർ മകന 34
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ശാസമാംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2012  -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:ജി2-35771/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േഗാപാലകഷൻ നായർ

TC 3/485 (18/2518), രമ് നിവാസ രശി നഗർ RNRA-C 15 മടട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

എസ ജയകമാരി , , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -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. 

 
നമര:ജി2-35036/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജാകി അമ  ചരവിള പതൻ വീട

്  മകി വിതര മരതാമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരിയെട മകള ശ്ാമള േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന    31-07-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ഹരികമാർ മകന 50

2 െക വി രവികമാർ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ജയകമാരി ഭാര് 62

2 െജ രശി േഗാപാലകഷൻ മകള 33

3 രമ് ജി കഷ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ചനിക (സേഹാദരിയെട മകൾ ) - 59

2 സരസ (സേഹാദരിയെട മകൾ ) - 53
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നമര:ജി2-35989/21 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  എം ബാലകഷൻ  ഫാറ് No.

4 C, സൈകെലയൻ േമഫയർ മരപാലം പടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കവടിയാര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജയശീ

ബാലകഷണൻ , , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021 -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:ജി2-35763/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ ഗംഗാധരൻ നായർ  താമരഭാഗ

ം  PLRA-147,  പനചമട  െലയൻ  പടം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പടം  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിന ജി  എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2021 -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:ജി2-35942/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി േതാമസ  SNRA-69

, കമകാട് മേകാലയൽ പി ഒ കടപനകന് ഔട്േഗാത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാേമാൻ

കമകാട്  േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

3 ശ്ാമള (സേഹാദരിയെട മകൾ ) - 51

4 മണി സി (സേഹാദരിയെട മകൻ ) - 47

5 ലത (സേഹാദരിയെട മകൾ ) - 43

6 ജയനി സേഹാദരിയെട മകൾ ) - 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ ബാലകഷൻ ഭാര് 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ജി എസ മകള 50

2 സനിൽകമാർ ജി എസ മകന 49

3 സിന ജി എസ മകള 45
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2018 -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:ജി2-35771/2021 29-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപകമാർ എസ

രാജശീ  C 9, ഇലങം ഗാർഡൻസ െവളയമലം ശാസമംഗലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   അനപംേശഖർ

ജി േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-07-2021  -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. 

 
നമര:ജി2-35971/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ പി  TC 3/1484(3),

നിമനി ഹൗസ NSP നഗർ 161, േകശവദാസപരം പടം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിതാഭായി  എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിജിേമാൻ െക േതാമസ മകന 54

2 േജാജിേമാൻ െക േതാമസ മകന 52

3 േജാേമാൻ കമകാട് മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി െക മാതാവ 74

2 അനപംേശഖർ ജി മകന 52

3 േദവിക നായർ ഭാര് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതാഭായി എസ ഭാര് 65

2 നിമ എസ എൽ മകള 38
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-32687/2021 08-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലകസ െഫർണാണസ,

അലകസ നിവാസ,  TC-32/759, ആൾ െസയിൻസ േകാേളജ ജംഗഷൻ, ബീച് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് റീറ  േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -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:ജി6-33972/2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശാഖ എസ നായർ,  ശിവ

നിലയം,  TC  -23/1098,  മണനാട  െലയിൻ,  ചാല  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ എസ  ജയ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2020 -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 6-31124/2021 05-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ ബി,  ബാബ കഷമാ

ൾ ഭവൻ, TC -38/254, െചനിട, ചാല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വളി െക    േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീറ ഭാര് 67

2 ലീന ഇറാൻ െഫർണാണസ മകള 45

3 ലിജ െഫർണാണസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ  ജയ മാതാവ 52
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ൈതകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021  -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 6-330408/2021 02-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  ഉളിയാഴറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി രാമചനൻ നായർ  ജി ആർ

സദനം,  േകരളാദിത്പരം,  പൗഡിേകാണം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയാഴറ  വിേലജില   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. 

 
നമര:ജി6-330407/2021 08-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   ഉളിയാഴറ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  ശിശപാലൻ,

പവിഴമലിയിൽ, TC -8/3492,  വടവിള,  െചലമംഗലം,  പൗഡിേകാണം  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയാഴറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

വിമല േബാധിപിച അേപക  ഉളിയാഴറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-07-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വളി െക ഭാര് 54

2 െക ബി കഷമാൾ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീഷ   ജി ആർ മകന 53

2 സേരഷ  ജി ആർ മകന 51

3 സഭാഷ  ജി ആർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ  വിമല ഭാര് 69

2 ദീപ വി മകള 44
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നമര:ജി6-34848/2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമൽേതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസൻ  വി,

ശീനിലയം,  A.R.A.-90, കടവർ, കടവർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമൽേതാനയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത്  എസ    േബാധിപിച

അേപക   േമൽേതാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021 -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:ജി6-34851/2021 08-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േമൽേതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾസലാം,

റകസാന മൻസിൽ, കൂർ, മഞമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമൽേതാനയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഹമാബീവി  േബാധിപിച

അേപക   േമൽേതാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2018 -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:ജി6-35766/2021 08-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാസമിൻ ഫിേയാണ

അഗസറിൻ  സ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാർജ്  സബമണ്ൻ , VRA 52 , ജാസിൻ വില, വമൺസ

േകാേളജ െലയിൻ, ൈതകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജിത്  എസ മകന 36

2 ശീജ   ഒ  എസ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹമാബീവി  എ ഭാര് 68

2 ൈബജൺ  എ മകന 45

3 റകസാന  ആർ മകള 34

4 നിഷാന  ആർ മകള 32
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്  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:ജി6-35201/2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ  ജി, പതൻവീട, T

C  -12/1723,  കമാരപരം,  തിര.  െമഡി.  േകാേളജ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗദാമിനി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2018 -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:ജി6-35200/2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവശങരൻ നായർ,  ശിവൻസ

് ബിൽഡിംഗ സിൽ, േപാങംമട, ഉളർ, െമഡി. േകാേളജ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സംഗീത ശിവൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ്  സബമണ്ൻ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി ഭാര് 74

2 സേരഷ കമാർ മകന 54

3 ബിന രാജൻ മകള 53

4 സിന  എസ മകള 51

5 അനിലാൽ  എസ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത  ശിവൻ മകന 62

2 സേനാഷ  ശിവൻ മകന 60

3 സഞീവ  ശിവൻ മകന 58

4 സരിത  രാജീവ മകള 56
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-30637/2021 06-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ,  അഞലി ഭവൻ, കല

ുമല, െവയിലർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതനെറ മകള അഖീല  എൻ   േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ

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

05-1998  -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:ജി2-33030/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനജാകി  ബി,  നനനം, TC

-20/370,  അമലതനട,  മേകാലയൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കടപനകന് വിേലജില   പേരതയെട മകന ഗേണഷകമാർ

സി    േബാധിപിച അേപക  കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-08-2009  -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:ജി2-33031/2021 25-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നനിനി  എൽ ഭാര് 58

2 അജയൻ  സി മകന 36

3 അഞലി  എൻ മകള 32

4 അഖീല മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരികമാർ  സി മകന 56

2 ശീകമാർ  സി മകന 56

3 ഗേണഷകമാർ   സി മകന 54
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 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ജി  െചലപൻ എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗേണഷകമാർ  സി   േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2001 -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:ജി2-32277/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചനാരായണൻ ആശാരി

 എൻ,  ജയചനവിലാസം, കടപനകന് പി ഒ, നാലമക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമ @

തങമാൾ  ബി   േബാധിപിച അേപക കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2003 -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:ജി2-34770/2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േപട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ നായർ  എം,

ഗൗരിശങരം,  TC-84/569/1,  ശീചിതാനഗർ,  വളകടവ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ

ൈഷലജകമാരി   േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരികമാർ  സി മകന 56

2 ശീകമാർ  സി മകന 56

3 ഗേണഷകമാർ  സി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ @ തങമാൾ  ബി ഭാര് 85

2 ജയചനൻ  െക മകന 67

3 പതകമാരൻ  െക മകന 65

4 പതകമാരി   റി മകള 61

5 ബിന  റി മകള 56
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33371/2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാശി േജാർജ ഈപൻ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അന േകാശി ഈപൻ  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-07-2019  -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:ജി2-11722/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ റി േജകബ,  TC -

21/1379,   NCC   നഗർ,   േപരർകട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള അനിത

േജാസഫ    േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2004 -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:ജി2-28072/2021 25-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ  ൈഷലജകമാരി ഭാര് 68

2 നിഷ  സി  നായർ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അന േകാശി ഈപൻ ഭാര് 51

2 േമരി േകാശി ഈപൻ മകള 30

3 േജാർജ് േകാശി ഈപൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി േജകബ ഭാര് 83

2 അനിത േജാസഫ മകള 63

3 അജിത േജകബ േജാൺ മകള 58

4 സനിത അലകസ മകള 52
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 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാമേദവൻ  ബി,  ERA  132

ചാര, മേകാലയൽ പി ഒ , കടപനകന്  ഔട് േഗാത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മണാളിനി  എം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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:ജി2-32077/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ സദർശനൻ,  TC -

5/2461  (32),  11C,  ൈസെലയൻേഗാൾഫ ലിങ്സ,  കവടിയാർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

േറാസി സദർശനൻ  േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2012  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-7756/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ  എസ, TC -45/4888

,  യമന  നഗർ  4th  സീറ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന  എസ  പി  കിരൺകമാർ   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണാളിനി  എം ഭാര് 59

2 സരിൻ   വി  േദവ മകന 35

3 സചിൻ  വി േദവ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസി സദർശനൻ ഭാര് 79

2 താര ലാജ മകള 48
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ  എസ പി ഭാര് 66

2 ശങർ പതനാഭൻ ശങരനാരായണൻ മകന 46

3 എസ  പി  കിരൺകമാർ മകന 44

4 കവിത ആനനകമാർ മകള 42
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-38580/2021 30-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള പി  കലിയർ പി ഒ

കാകാമല  പറങിമാംവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന റി  രാജമണി  േബാധിപിച അേപക   കലിയര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-38548/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാമേദവൻ  മംഗലതേകാണം

,  കടചൽകഴി  പി  ഒ  േമേകേതാടം,  െക വി   മനിരതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  ലളിത  േബാധിപിച  അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജനൻ റി മകന 60

2 പസന േമരി റി മകള 57

3 പഷലത  റി മകള 55

4 രാേജശ്രി റി മകള 52

5 റി  രാജമണി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ഭാര് 73

2 ഷിബ വി മകന 55

3 അനിത വി മകള 52

4 സന്ലകി ആർ എസ (മരണെപട മകൻ സേനാഷമാറിെന
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 39

5 അനപ എസ  എസ              (ടി മകൻ ) അനനിരവൻ 16
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നമര:ജി4-38689/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനൻ ആശാരി  ആറാമട  പ

ി  ഒ മണിറകവിള   അനനനിവാസ ടി  സി 18/696 (2 )-ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സൗദാമിനി എസ  േബാധിപിച അേപക

 തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -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:ജി4-38825/2021 30-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ നായർ  എസ

പാപനംേകാട  പി  ഒ  മണിയങരേതാപ്  രാഗം  എന  വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  രാജമ പി  എൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2020 -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:ജി4-38869/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനലാബീൻ എ  എേസറ് പി ഒ

കാരയാമണപം എച്   എസ  േറാഡ ഷാഫി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് എസ  സീനത്  േബാധിപിച അേപക

േനമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

6 ആനന് എസ  എസ                (ടി ടി ) അനനിരവൻ 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി എസ ഭാര് 62

2 അനന എസ  എസ മകന 24

3 ആതിര എസ  എസ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ പി എൻ ഭാര് 75

2 ൈജത ജി നായർ മകള 45

3 അരൺ ജി മകന 44
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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:ജി4-37977/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ അബൽ ഗഫർ  പളിപറം

പി  ഒ  കണിയാപരം  കണൽ   ദാറൽസലാം   521-ൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ഹസീനബീഗം  എൻ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2017  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-38873/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനപണികർ  െനടയം പി

ഒ  ആശമം  േറാഡ  സൗപർണിക  വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സിന ആർ എസ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ  സീനത് ഭാര് 67

2 എസ  മഹമദ അൽ ഷാഫി മകന 52

3 മഹമദ അൽ റാഫി എസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ  നസീമ ബീവി (ആദ്ഭാര് ) ഭാര് 70

2 ഹസീനബീഗം  എൻ മകള 48

3 സജീന ബീഗം  എൻ മകള 46

4 ഷമീന ബീഗം  എൻ മകള 44

5 അൻവർ അബൽ ഗഫർ മകന 41

6 സാനിയ എം ടി       (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 55

7 അയിഷ അബൽ ഗഫർ (ടി മകൾ ) മകള 12

8 അഫീഫ എ           (ടി ടി ) മകള 11
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നമര:ജി4-27829/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം രാമസ്ാമി  ഇനിര നഗ

ർ േപാട് നമർ 23 ടി സി 5/340 ൈകലാസ  വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഇ പാർവതി അമാൾ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2004  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ആർ എസ മകള 51

2 ആർ എസ സധീർ മകന 49

3 സന് ആർ എസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ പാർവതി അമാൾ ഭാര് 71

2 ആർ കമാർ മകന 51

3 ആർ രാേജഷ മകന 50

16530 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-38688/ 2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വസനകമാരി  തിരമല പി

ഒ അരയൂർ എ ഇ ആർ എ 356  ടി സി 40/ 2083 (1) സരഭി വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ശീകമാർ ജി േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-10-2021  -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:ജി6-31233/2021 30-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമലാർേകാട കഷസ്ാമി

രാമസ്ാമി  ൈതകാട പി ഒ  ൈതകാട ശാസാൈലൻ  ശീസത്സായി സനിധിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ൈകലാസ എം

ആർ  േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-10-2020  -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:ജി6-32873/2021 30-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ േജാസഫ

െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ  ഉളർ പശാന് നഗർ ടി സി 6/2495  തയിൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന രാജീവ േസാമൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ ജി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ആർ അനനലകി മകള 69

2 എം ആർ കഷസ്ാമി മകന 58

3 എം ആർ ൈകലാസ മകന 50
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േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2020 -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:ജി6-318952021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകി െജ  കഴകടം പി ഒ

 കരിയിൽ   ചിറകര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ഷീല  എ  േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2019 -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:ജി4-15895/2020  30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ അമാൾ, ആർ കഷ ൈപ

പജപര പി ഒ  േഡാ. ൈപ േറാഡ മധഭവൻ ടി സി 17/2085  എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ െചറമകൾ കീർതന െക മലൻ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ     23-08-2019  -ലം  21-12-1996-ലം   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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ േസാമൻ മകന 51

2 രാേജഷ േസാമൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജം എ മകള 63

2 ഷീല എ മകള 58

3 എം സേരഷ മകള 56

4 ജീജ എസ  െജ (പേരതനായ മകൻ ജയൻെറ   മകൾ ) പൗതി 27

5 ജിജി എസ െജ (ടി ടി ) പൗതി 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ  ബാലകഷ കമത് മകള 67
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2 കഷ സത്നാരായണ ൈപ മകന 64

3 ആനനവലി േദവി പി മകള 61

4 കഷണമലൻ െക ജി (മരണെപട മകൾ കാേവരിേദവിയെട
ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 60

5 കീർതന െക മലൻ           (ടി മകൾ ) പൗതി 23

6 കാർതിക െക മലൻ          (ടി ടി ) പൗതി 17
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G6- 33454/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ എ െഫർണാണസ, വഴതകാട

്  ,  ഭകിവിലാസം േറാഡ ,  9ബി,  ആൽൈപൻ  ൈഹറ്സ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഗമിണി െക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2009 -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:G2 -38916/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േഗാപാലകഷണൻ

നായർ,  ൈവശാഖ, TC 7/1244, കടാംവിള േറാഡ, വടിയർകാവ  പി ഒ      എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് പസനകമാരി  െക േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2 -31256/2021 30-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നർജഹാൻ മഹബത്ഷാ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്ങൾക്   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗമിണി െക ഭാര് 83

2 സ്രപ  ബി ആർ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി  െക ഭാര് 73

2 ഷിബ ജി പി മകന 43

3 സിമി ജി നായർ മകള 47
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സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹബത്ഷാ േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

08-2000 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹബത്ഷാ  െക എ ഭരതാവ 57

2 ഷാആലം എം എൻ മകന 32

3 നസീൻഷാ എം എൻ മകള 26

4 എ  ജമീലബീവി മാതാവ 82
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-32775/20 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക പഭാകരൻ നായർ,

അംബികാേദവി വർമ  TC 4/157, മംഗല് െചഷയർ േഹാം െലയൻ കവടിയാർ പി ഒ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില

പേരതരെട  മകന പദീപകമാർ പഭാകരൻ േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    05-11-2020, 20-10-2020 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-23351/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി തങപൻ  വിളയിൽ വിളാകത

് വീട െനടങാട കരമന പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകമാരി എം േബാധിപിച അേപക

മണകാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2020  -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:ജി2-34927/2021 25-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപകമാർ പഭാകരൻ മകന 52

2 ബിനവർമ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരി എം ഭാര് 58

2 പീത എസ മകള 38

3 പദീപ റി മകന 37

4 രാേജഷ റി മകന 35
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 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ െക െസയദഹസൻ  TC

49/195(1), നദീറ മൻസിൽ കലാടമക് മണകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന എസ മഹമദ

ആഷിക്േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-04-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ബീവി ഭാര് 57

2 എസ മഹമദ ആഷിക് മകന 36
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 4-38352/ 2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ േപമകമാരി , ശീകാര്ം പി

ഒ  െചലമംഗലം അംഗനവാടി  െലയിൻ JRA F 6  േപംകഷണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാങപാറ  വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷനി

കഷണൻ ,  േബാധിപിച അേപക   പാങപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2-34567/2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിഷാന്,  ഡി ൈവ ,

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ശാസമംഗലം   വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ യതീനനാഥൻ  ഡി,  േബാധിപിച  അേപക

ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2019  -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:ജി 2-33703/2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയമതി  ജി,  Tc 12/450, പെചടിവിള

, പടം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ കഷണൻ മകള 55

2 ദീപതി  കഷണൻ മകള 54

3 ൈഷനി കഷണൻ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ യതീനനാഥൻ മാതാവ 67

2 പാർവതി  ഷാജ ഭാര് 34
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സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി േതപാേനാസ ,  േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

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:ജി4-37978/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ ജി എസ,   പളിപറം

കണിയാപരം  പി  ഒ   MHS-ന  സമീപം  പണയിൽ  വീട  മണകാടവിളാകം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

േമാളി പദീപ ,  േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -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:ജി 3-37502/2021 22-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അയിരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ എസ,   സജിത്

ഭവൻ ഒരവാമല കാടായിേകാണം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ യ എസ ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-12-2017  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി േതപാേനാസ ഭരതാവ 80

2 ബീന ടി മകള 51

3 ജീന ടി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി പദീപ ഭാര് 48

2 പവീൺ പദീപ മകന 23

3 പവീണ പദീപ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി4-37179/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ േമഴസി, തിരമല പി ഒ

വലിയവിള  നീമാ  ഭവൻ ടി സി 8/1182 (1) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതയെട മകള പതകമാരി ടി  എം ,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2020  -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. 

 

1 ഉഷാകമാരി ഭാര് 60

2 സജിത് യ എസ മകന 36

3 സനിൽ യ എസ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി എം ബാലരാജ മകന 72

2 േകാമളവലി മകള 70

3 പസനകമാരി  ടി എം മകള 65

4 പതകമാരി ടി എം മകള 63

5 അനിത കമാരി ടി എം മകള 60

6 കവിത ജയചനൻ                (മരണെപട മകൻ
ജയചനൻ്െറ മകൾ )

പൗതി 36

7 ആശ ജയചനൻ                          ടി            ടി പൗതി 33
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-16304/2021 25-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില  തിരവലം  വിേലജില പാചൂർ പി  ഒ  കനംതരതി നിലയതിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   പി  ശ്ാമള    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ കഷൻകടി വി  േബാധിപിച അേപക തിരവലം വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-10-

1996-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:ജി6-31221/2021 25-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി   വിേലജില  ൈററാനിയം  പി  ഒ  െവടകാട TC-33/420  T  V  ഹൗസിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മേനാജ  െജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മാതാവ െസലിൻ േജാൺസൺ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-04-2021-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. 

 
നമര:ജി6-34839/2021 25-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   കടകംപളി  വിേലജില   ആനയറ  കടവർ  TC-76/657  (1)  പാടവിളാകത്  വീടിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാഘവൻ  െക   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷൻകടി വി ഭരതാവ 73

2 ധന് െക എസ മകള 39

3 അഭിലാഷ െക എസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസലിൻ േജാൺസൺ മാതാവ 70

2 മഞ െജ സി സേഹാദരി 45
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ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േമരി  േബാധിപിച അേപക  കടകംപളി

വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന      05-01-2009-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:ജി6-33815/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയാഴറ  വിേലജില െചമഴനി േചേങാടേകാണം പഴവിള വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  പഷകമാരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സാബ ബസനർ േബാധിപിച അേപക  ഉളിയാഴറ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

02-02-2021-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:ജി6-34118/2021 25-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില  തിരവലം  വിേലജില  പാചൂർ  പി  ഒ  കമിളി  ഗൗരി  മനിരതിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ വികമൻ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മാതാവ േബബി റി  േബാധിപിച അേപക തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-12-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 74

2 ബനഡിക് ആർ മകന 49

3 േബബി േജാൺ ആർ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ശശിധരൻ ഭരതാവ 80

2 സാബ ബസനർ മകന 49

3 ശീകാന് എസ പി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി റി മാതാവ 77
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2 എസ അമല ഭാര് 53

3 ഗേണഷചന് വി മകന 27
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3-37457/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത,  മടതിൽവിള വീട,

വടകംഭാഗം,  കഴകടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   ബാങ്,  മറ്  ആവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ പിതാവ ഭാസി  േബാധിപിച അേപക   കഴകടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2021 -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 3-35784/2021 22-11-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില കഴകടം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശശി എസ,  ശരവണഭവൻ, കരിയിൽ

, കഴകടം  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ് ആവശ്ങൾക്    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് തങമണി  േബാധിപിച അേപക   കഴകടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021  -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 3-37504/2021 22-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അയിരപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശരത് ലാൽ,  പൗർണമി

,  തണതിൽ,  തണതിൽ  പി  ഒ,  കാര്വടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്  ആവശ്ങൾക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ പിതാവ ശശിധരൻ  േബാധിപിച അേപക

അയിരപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മാതാവ 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 63

2 സനില മകള 34

3 സരൺ കമാർ മകന 31
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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 3-37419/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസീധരൻ,  അമൽ വിലാസം,

കാടവിള  വീട,  MRA-B  322,  മാവർതലേകാണം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്  ആവശ്ങൾക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് വിജയകമാരി ബി േബാധിപിച അേപക

ഉളര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021  -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 3-37456/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ എസ,  േമടയിൽ മഠം

,  STRA  82,  TC  1/1534,  മണകാടവിളാകം,  െവട  േറാഡ,  കഴകടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്

ആവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ജലജ െക  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി വിജയമ മാതാവ 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി ബി ഭാര് 50

2 അശ്തി വി റി മകള 28

3 അമൽ വി റി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ െക ഭാര് 56

2 ഹരിലാൽ എച് മകന 34

3 ഹരിബാൽ എച് മകന 32
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നമര:ജി 3-37503/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അയിരപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണപിള ആർ,  352,

ബിന  ഭവൻ,മഹാേദവപരം,  തണതിൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്  ആവശ്ങൾക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ലളിതാമ  േബാധിപിച അേപക

അയിരപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021  -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 3-37458/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീഭ േമാഹിനിരാജ,  ശീരാഗം,

മമതാനഗർ No. 11, ഗവൺെമൻറ ൈഹസൾ േറാഡ, കഴകടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ് ആവശ്ങൾക്

  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ രാജരാമമനിരതിൽ േവലായധൻ

പിള  േബാധിപിച അേപക   കഴകടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3-25293/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഇസത്,     TC 24/1596

,  ബീമാപളി,  വളകടവ പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്  ആവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് റകിയാബീവി എസ  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതാമ ഭാര് 68

2 ബിജ കമാർ െക മകന 49

3 ബിന എൽ െക മകള 44

4 ബിന കമാർ െക എൽ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജരാമമനിരതിൽ േവലായധൻ പിള ഭരതാവ 70

2 ജിജി രാജ മകള 37

3 ശീകടൻ രാജ മകന 35
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 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 3-37514/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ നാരായണൻ നായർ,

മണാമല,  േപരർകട  പി  ഒ,  ശീഹരി,  TC  32/1970   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി െക  േബാധിപിച അേപക

 േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയാബീവി എസ ഭാര് 63

2 മഹമദ ഷംനാദ മകന 44

3 മഹമദ സഹീർ മകന 37

4 മഹമദ ഹകീം എം മകന 35

5 മഹമദ ഹാഷിം എം മകന 35

6 റസിയാബീവി ആർ മകള 32

7 ഷിഫബീവി ആർ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി െക ഭാര് 79

2 ഹരിശങർ എൻ മകന 48

3 ഹരികമാർ എൻ മകന 46

4 ഹരികഷണൻ എൻ മകന 44.
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -36278/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം താലകില  േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീതാലകി അമാൾ െക,

VKRWA -21, ശീലകി, TC 10/1643, കീർതിഗാർഡൻസ, വടിയർകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സി രഘനാഥ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2014  -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 4-37976/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ,  പതൻവിള  വീടിൽ

,  കനിനകം,  കണിയാപരം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സജിലാൽ എസ എൽ  േബാധിപിച അേപക   പളിപറം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-11-2020  -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 4-35175/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില  േപരരകട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഭാർഗവി അമ, PNRA-D 36, ബിജ

നിവാസ, അമലമക്, കവടിയാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി രഘനാഥ മകന 48

2 രമ്േദവി െക സി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി എൽ മകള 42

2 രജനി എൽ മകള 36

3 സജിലാൽ എസ എൽ മകന 31.
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന എസ െക പസനകമാർ േബാധിപിച അേപക   േപരരകട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-11-2015  -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 4-38450/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം താലകില വടിയരകാവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േവണേഗാപാലൻ നായർ,

വടിയർകാവ  പി  ഒ,  ഇലിേപാട,  സ്ാഗത  ൈലൻ,  SLRA-3,  സായികഷണ  എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ജി സരസമ േബാധിപിച

അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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:ജി 4-38449/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഗംഗാധരൻ,  വാറവി

ള  പതൻവീടിൽ,  പാേവാട,  െകാടങാനർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള സേലാചന േബാധിപിച അേപക

വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ െക പഭ മകന 64

2 എസ െക ഹരി മകന 62

3 അംബിക ബി മകള 56

4 എസ െക പസനകമാർ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി സരസമ ഭാര് 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന മകള 70
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നമര:ജി 4-38182/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില േപരരകട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സനിൽകമാർ എ, SRA-176 -C,

അഭിരാമം, TC10/843 (5) (പഴയത), 31/3803 (പതിയത), ഇടയളം, േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  ഭാര്  ബീന  എം  എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -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. 

 

2 ഗിരിജ മകള 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ ഭാനമതി അമ മാതാവ 84

2 ബീന എം എസ ഭാര് 48

3 അഭിനയ എസ മകന 17
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 4-38181/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശീ ജി, േഗാമതി മനിരം

,  അമലംമക്,  േപരർകട പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട  ഭരതാവ വി  രാജേശഖരൻ നായർ  േബാധിപിച  അേപക

േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2021  -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:ജി 4-38179/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി സി,  കനവിള വീടിൽ,

ആയർേകാണം, വഴയില , േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രാധ ആർ  േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

11-2012  -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 4-38178/2021 26-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി രാജേശഖരൻ നായർ ഭരതാവ 71

2 വിഭ രാജ െജ ആർ മകള 34

3 േജ്ാതനാ രാജ െജ ആർ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ആർ ഭാര് 58

2 രജീവ ആർ മകന 37

3 രാജി ആർ മകന 35

4 രഞി ആർ മകന 32
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 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകല എസ,       TC-

33/1889(1), ഹൗസ നമർ B/10, േരവതി, വി റി നഗർ, മണികണേഠശ്രം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ സേരഷകമാർ എം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2021 -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:ജി 4-38177/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാജൻ എസ വി,  KRWA (15)

A, TC-10/1732, CV ഹൗസ , കാവൂർ െലയിൻ , മഞാടിമട, വടിയർകാവ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവി

ധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഷിബി എസ െജ

േബാധിപിച അേപക   േപരരകട 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:ജി 4-37448/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം താലകില  വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശങരമർതിപിള,

കാലാവിള  വീടിൽ,  കലേശഖരം,  െകാടങാനർ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് കമലാേദവി  േബാധിപിച അേപക

വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2007  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷകമാർ എം ഭരതാവ 52

2 അനന എസ എസ മകന 20

3 ശീനന എസ എസ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബി എസ െജ ഭാര് 32

2 സാനീന എസ എസ മകള 5
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നമര:ജി 6-32689/2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ സിറിയക്,  TC -33/163

,  മറം  ഹൗസ,  നിയർ  വയർലസ്  േസഷൻ,  തിരവനനപരം  ബീച്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ    െക എസ

സിറിയക്  േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3-36498/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   ഉളര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സകമാരി  ടി,   കനിൽ വീട,

മാവർതലേകാണം MC പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക് ബാങ്,  മറ്  ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ മണികണൻ നായർ  േബാധിപിച അേപക  ഉളര വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാേദവി ഭാര് 63

2 ശീേദവി മകള 34

3 മരകൻ എസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എസ സിറിയക് ഭരതാവ 85

2 െസബാസ്ൻ സിറിയക് മകന 57

3 േതാമസ സിറിയക് മകന 56

4 അനിറ സിറിയക് മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണികണൻ നായർ ഭരതാവ 61

2 ധന് എസ മകള 34

3 ധനീഷ എം മകന 30
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-35199/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താജദീൻ  െമഡികൽ

േകാേളജ പി ഒ  േഡാകർ െപേനാസ െലയിൻ TC-6/1509 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റസിയ ബീഗം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021 -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:ജി6-35197/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ സി  കളതർ പി

ഒ നിയർ LPS മൺവിള ശാനി ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയകമാർ ബി ,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2019  -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:ജി6-35198/2021 26-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസിയ ബീഗം ഭാര് 79

2 മഹമദ താജദീൻ ലിയാഖത് മകന 57

3 ആഷിഖ മഹമദ താജദീൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതകമാർ ബി മകന 55

2 വിജയകമാർ ബി മകന 52

3 േപമകമാരി ബി പി മകള 51

4 പീത കമാരി ബി പി മകള 49
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 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസൽവരാജ എസ  ശീകാര്

ം പി  ഒ െചറവയൽ ചിതവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജസീന െജ  േബാധിപിച അേപക

െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -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:ജി6-33402/2021 08-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   ഉളിയാഴറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  മധസധനൻപിള

അയിരപാറ  പി  ഒ  േവങാടിൽ  11/566,  അർചന  ഭവൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയാഴറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -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:ജി4-27662/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കളിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയബാബ എം ജി  െവളായണ

ി പി  ഒ വണിതടം എ െക ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാഗിണി എ , , േബാധിപിച അേപക

കളിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജസീന െജ ഭാര് 55

2 േശാഭരാജ എസ മകന 33

3 േസാണിയരാജ െജ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന എസ ഭാര് 45

2 അർചന മധസധനൻ മകള 20

3 അഭിേഷക മധസധനൻ മകന 18
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നമര:ജി4-32944/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണമ എം, സതീശൻ െജ

െചമഴനി ഉദയഗിരി  കഷ നിവാസ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാങപറ വിേലജില   പേരതരെട  മകന അജിതൻ  േബാധിപിച അേപക

പാങപറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    26-04-2021, 31-10-2014 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-37665/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി െക സി  മണികണേഠശ്ര

ം  പി  ഒ  േവറിേകാണം ജയനി  നിവാസ TC  32/2306-ൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ ശശി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2018 -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:ജി4-37587/2021 26-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഗിണി എ ഭാര് 54

2 അഞിത വി ആർ മകള 23

3 അഞിമ വി ആർ മകള 21

4 അമത വി ആർ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിതൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി റി ഭാര് 63

2 പശാന് എസ മകന 41

3 പവീൺ എസ മകന 40

4 പദീപ ശശി മകന 36
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 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വിജയകമാരൻ  പാപനംേകാട പ

ി ഒ ൈകമനം കറികാട െലയിൻ KRA-13/(A), നയ TC 52/ 221,േശാഭന എന വിലാസം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഡി േശാഭന , ,  േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2020 -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:ജി4-37585/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േനമം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം  പഭാകരൻ  നായർ

പാപനംേകാട പി ഒ  ൈകമനം അമത നഗർ ഉതം F 5, TC 52/371  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദ കമാർ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -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:ജി4-37935/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ആർ േഹമ  േപരകട പ

ി  ഒ SNRA-3,  ആരതി TC 31/476(1),   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതയെട മകള േപരണ വി നായർ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2012  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡി േശാഭന ഭാര് 64

2 ഷാൻ വി എസ മകന 39

3 വിജിൽ വി എസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ആർ മകള 42

2 വിേനാദ കമാർ പി മകന 40
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നമര:ജി4-37910/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ എം  െകാടങാനർ

 പി ഒ കലേശഖരം ആലംകഴിവിള ഹൗസ KRWA-B/12, TC 37/672 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി

എസ , ,  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപരണ വി നായർ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി മാതാവ 90

2 ഉഷാകമാരി എസ ഭാര് 40

3 സിജിൻ വി മകന 17

4 സീന വിജയൻ മകള 13

16558 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-34597/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജ ബാലകഷൻ  S3, പ

ി  ആർ  എസ എൻേകവ ഈശ്രവിലാസം  പി  ഒ  ജഗതി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില    മകന ശീകമാർ ബി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2020 -ല മരണെപടതായം  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:ജി6-33299/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബ േജാസ  TTP Post

,  െകാചേവളി  സിനി  ഭവൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംമളി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ െജനറ് സീഫൻ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021  -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:ജി6-20155/2021 26-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ ബി മകന 64

2 അഭിേഷക നായർ പൗതൻ 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജനറ് സീഫൻ മാതാവ 73

2 േബാസേകാ ഡിസിൽവ സേഹാദരൻ 55

3 െകനി ഡിസിൽവ സേഹാദരൻ 52

4 ബിയാടീസ െകാൺേസര സേഹാദരി 50

5 െബനി സീഫൻ സേഹാദരൻ 41

14th December 2021Revenue Department16559
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



  തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ നറകര  എ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് എൻ െക , , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2020 -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:ജി6-33314/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര ഡി  തറവികൽ പി

ഒ  കഞവീട  േകാവിൽ  േറാഡ TC-96/686,  ചിനയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അേശാകൻ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-01-2020  -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:ജി6-34097/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജികമാർ േവലപൻ  മണകാട പ

ി ഒ കമേലശ്രം TC-43/591, വയൽ നികതിയ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഞിനി ആർ വി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ എം െക ഭാര് 70

2 ശീേകഷ എൻ െക മകന 41

3 ശീജിത് എൻ െക TC 16/555 EVRA-545 ഈശ്രവിലാസം
േറാഡ ജഗതി തിരവനനപരം

മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ എ ഭരതാവ 66

2 അമൽ അേശാക മകന 32
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നമര:ജി6-34100/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഹൻടി വി െറാസാരിേയാ

 ബീച്  പി  ഒ  TC-32/1074,  െസന്  േജാസഫ േകാേടജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംമളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹയെബർട്

െറാസാരിേയാ , , േബാധിപിച അേപക   കടകംമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-35047/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയാഴറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ സദാശിവൻ നായർ

പൗഡിേകാണം സലജാലയതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയാഴറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ ലീലഭായി േബാധിപിച അേപക

ഉളിയാഴറ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2020  -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:ജി6-35767/2021 26-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസനി എസ മാതാവ 61

2 രഞിനി ആർ വി ഭാര് 35

3 മാളവിക ആർ മകള 13

4 മാധവ എസ മകന 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹയെബർട് െറാസാരിേയാ മകന 59

2 ഹാർടിൻ െഹൻടി െറാസാരിേയാ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ലീലഭായി ഭാര് 74

2 സലജ എസ എൽ മകള 52

3 സാജി എസ എൽ മകന 50

14th December 2021Revenue Department16561
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 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വിജയേമാഹൻ  ൈതകാട പ

ി  ഒ  മടിപര  േറാസ  TC-16/42,  കളം  നികതിയ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധാകമാരി ആർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2020 -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:ജി6-35046/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയാഴറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക എൻ  പൗഡിേകാണം

പി  ഒ   കഴികാടേകാണം  ചരവിള  അമാടി  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയഴര വിേലജില   പേരതയെട മകന അനീഷ സി എച്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021 -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:ജി6-35048/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയാഴതറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പി മരളി  അയിരപാറ

ശാനിപരം AKG നഗർ 11/843, നയനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയാഴറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാകമാരി ഒ  േബാധിപിച അേപക

ഉളിയാഴറ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാകമാരി ആർ ഭാര് 59

2 ശീഹരി മകന 36

3 ശീജ മകള 35

4 സരസമ മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ സി എച് മകള 35

2 അനീഷ സി എച് മകന 33
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതകമാരി ഒ ഭാര് 54

2 നയന മരളി ജി മകള 29

3 അമൽ എം ജി മകന 26
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