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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-25433/2021 07-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  മണകാട വിേലജില TC 49/1516 കളങരവിളാകത് വീട കളിപാoകളം മണകാട പി ഒ എന

ന വിലാസതിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ സി രാമചനൻ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  20-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി രാമചനൻ ആശാരി ഭരതാവ 77

2 സിനി ആർ എസ മകള 44

3 സിജ ആർ എസ മകന 37
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-39596/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ൻ ആർ  പളിപറം പി ഒ

പാചിറ കരാവീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മാതാവ സേരാജിനി േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2020 -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:ജി4-39595/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമയബീവി  പളിപറം പി ഒ

കരിചാറ മണകാടവിളാകത വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ നജീം എം  േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-39765/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി െക  ആറാമട  പി ഒ

കനപഴ ടി സി 18/1360  ജയ  േകാേടജിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ബാബരാജ ഡി  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നജീം എം ഭരതാവ 52

2 മഹമദ അമീർ എൻ മകന 24

3 മഹമദ മനീർ എൻ മകന 15
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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:ജി4-39764/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി നിഷളങൻ നാടാർ  ആറാമട

 പി ഒ കരചൽ കാഞിരംതറ  വി എൻ ൈചതം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സി വസമതി േബാധിപിച അേപക

തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2020 -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:ജി4-39287/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ നായർ ആർ

വടിയർകാവ പി ഒ  േമലതേമെല  ടി സി 10/1278 ഗംേഗാതി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് എ ലീലാബായ  അമ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയരാജ ഡി മകന 52

2 സത്രാജ ഡി മകന 50

3 ബാബരാജ ഡി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി വസമതി ഭാര് 65

2 സിന വി മകള 47

3 ൈബജ എൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ ലീലാബായ  അമ ഭാര് 82

2 ജി വിേനാദ മകന 57
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നമര:ജി3-38479/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അണരേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മനീർ  മഫീദ വില

 കീഴാവർ  പി ഒ അണർേകാണം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് റംസി  േബാധിപിച അേപക   അണരേകാണം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

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:ജി3-38508/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സദാശിവ കറപ്  ടി സി 43/297

 ശീലയം മണകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -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:ജി3-38368/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക രാജേഗാപാലൻ നായർ

 സായിപഭ എം ആർ എ 79  മലവിളാകം  വഞിയർ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മണാളിനി  എം  േബാധിപിച അേപക

വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

3 സേനാഷ േഗാപാലകഷൻ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റംസി ഭാര് 36

2 മഫീദ മനീർ മകള 16

3 മഫാസ മനീർ മകന 12

4 ഫീദ  മനീർ മകള 6

5 ഫാതിമ ബീവി മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ ഭാര് 76

2 ജിജി മകന 49

3 രാജീവ മകന 46
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പരിേശാധിചതില  ടിയാന   21-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി അമ മാതാവ 91

2 മണാളിനി  എം ഭാര് 65

3 സരജ പി ആർ മകന 29

4 രശി  എം മകള 25
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി338369/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ വി  കഷഗീതം  ക

െ ആർ എ - ബി -116  ചടമി സ്ാമി നഗർ  കണമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഗീത എസ െജ േബാധിപിച അേപക

വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -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:ജി3-38370/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി കഷൻ നായർ  തിരവാതിര, പ

ി ആർ എ -174  ശീകേണശ്രം  േഫാർട് പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള പിയ സേരഷ  േബാധിപിച അേപക

വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-38371/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജലകി ആർ  ടി സി 30/1646-

2 നാരായണീയം സി ആർ എ -413 ചായകടി  ൈലൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ചിത എൻ ആർ േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എസ െജ ഭാര് 57

2 േരവതി കഷ എ ജി മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആതമ കഷ മകന 56

2 പിയ സേരഷ മകള 51
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വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021 -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:ജി3-38372/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എം രാമലിംഗം  ടി സി 37/564

 ലകി നിവാസ േചാറപര സീറ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പതാവതി എം, േബാധിപിച അേപക   വഞിയര 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:ജി3-38595/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകണൻ നായർ ബി  ശീഭവൻ

ഗംഗ നഗർ തടിനകം  നാലാഞിറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഒ  ഗിരിജാേദവി േബാധിപിച അേപക   ഉളര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചിത എൻ ആർ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി എം ഭാര് 65

2 ഗേണഷ വി ആർ മകന 35

3 കാർതിക പി ആർ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഒ  ഗിരിജാേദവി ഭാര് 55

2 േരവതി എസ  ജി മകള 29

3 ശീജിത് എസ  ജി മകന 26
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നമര:ജി3-38598/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  െപരിങാടകഴി വീട  പി ട

ി ആർ എ -12 ബനഡിക് നഗർ മണനല  വാർഡ  നാലാഞിറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്

ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ ഡി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2015 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-38597/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിപി േജായ  ഹൗസ നമർ 97

ഉളർ ഗാർഡൻസ എം സി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് അഞജ  പാപചൻ  േബാധിപിച അേപക   ഉളര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

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:ജി3-38373/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വിശ്നാഥൻ  ടി സി 37/38

6 കപകര  മഠം ൈലൻ  േകാടയകം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഗൗരി േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ ഡി ഭാര് 58

2 ദീപ എ മകന 36

3 ദിവ് എ െജ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഞജ  പാപചൻ ഭാര് 42

2 ആലീസ ഏലിയാ  േജായി മകള 12

3 നിർമല സാറാ  േജായി മകള 8
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ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-38374/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ ജി മാധവി അമ  ടി സി 15/133

9 േജ്ാതിസ േകദാരം ൈലൻ  മലവിളാകം  കനകഴി  വഞിയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്

ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള പീത പി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2020 -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:ജി3-38891/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒളിവർ സിൽവസർ

അർതിയിൽ  പരയിടം  മര്നാട  ആറാടമക്  പതകറിചി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് എമിലി എം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരി ഭാര് 69

2 വി ജി ലളിത മകള 44

3 വി ജി രാധ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പീത പി മകള 58

2 മേനാജ പി മകന 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എമിലി എം ഭാര് 65

2 ലിൻറാ െജയിംസ മകള 48

3 അരൾ ദാസ മകന 45

4 േഷർളി ഇ മകള 41

5 േദവദാസ മകന 40

6 അനിത േജാണി മകള 38
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-38596/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ കടി െക  ലകി നിവാസ

വടേകവിളാകത്  വീട  മണനല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സരള എസ ,  േബാധിപിച അേപക   ഉളര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

07-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-39296/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ  ടി സി 48/655 (3 ) ആതിര

ഭവൻ പനകളം പനറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ബിന ആർ  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

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

ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-38934/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഐരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമത  എ  കനംപറത

വിളയിൽ  പതൻവീട  അഹദാപരം         കാടായിേകാണം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരള എസ ഭാര് 69

2 വിജ െക മകന 47

3 വിന െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന ആർ മകള 45

2 ശ്ാം ൈബജ (പേരതനായ മകൻ  ൈബജവിൻെറ  മകൻ ) പൗതൻ 25
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ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന നവാസ എ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   19-04-2014 -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:ജി3-38893/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധീർ എ െജ  ഹൗസ നമർ

19  മരിയനാട  പതകറിചി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സാനി സധീർ േബാധിപിച അേപക   കഠിനംകളം വിേലജ

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

09-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3-38936/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഐരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിവികമൻ പിള ബി  എൽ ട

ി ഭവൻ  വാഴവിള  അണർേകാണം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പി ലളിതമ േബാധിപിച അേപക

ഐരപാറ 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നവാസ എ മകന 49

2 ൈഷല ബീവി മകള 47

3 എ നൗഷാദ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാനി സധീർ ഭാര് 35

2 അബിയ എ എസ മകള 8

3 എൽഹാൻ എ എസ മകന 6

4 എഷാൻ  എ എസ മകന 4
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നമര:ജി3-38314/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ ശീനിവാസൻ  ടി സി 40/60

3 ശീവരാഹം സനിധി സീറ്  മണകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ സേഹാദരി ചനമതി  േബാധിപിച അേപക

മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -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:ജി3-38477/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അണരേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ അമ  തറമംഗലം

 കരർ  േപാതൻേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ദീപ എ എസ  േബാധിപിച അേപക   അണരേകാണം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി ലളിതമ ഭാര് 72

2 ദിലീപ എൽ ടി മകന 47

3 ദീപി എൽ ടി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി സേഹാദരി 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അയപൻപിള ഭരതാവ 83

2 ദീപ എ എസ മകള 42
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -36882/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി ബാലകഷേമേനാൻ

GSSNRA-35 NCC േറാഡ അമലമക് േപരർകട പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക രാധമ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021 -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 2 -36998/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ ബി  ഉമാലയം ടി സി 36/ 162

െപരനാനി വളകടവ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എൻ േഗാപാലകഷൻ നായർ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2020 -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. 

 
നമര:ജി 2 -33702/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പരേഷാതമ ൈപ  പവിണ്-2

7 വിേവകാനന നഗർ േകശവദാസപരം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക രാധമ ഭാര് 84

2 ആർ ആശ മകള 52

3 കഷകമാർ ബി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ േഗാപാലകഷൻ നായർ ഭരതാവ 78

2 ജിത സേരഷ മകള 45
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വന പി ൈപ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -36112/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലിൻ ആൻ്റണി  ടി സി 78/ 115

0 ജസ േറാഡ െകാചേതാപ് വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട മകള േമരികടി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2020 -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:ജി 2 -36270/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതിക ബി  പിളവീട

കണിയാപരം ചിറാറമക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േമാഹനൻ , , േബാധിപിച അേപക

േമനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വന പി ൈപ ഭാര് 71

2 പേദാഷ പി ൈപ മകന 48

3 പസീദ പി ൈപ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ ആൻ്റണി മകന 54

2 േബബി മകള 49

3 േമരികടി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി 2 -36271/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി േമാശ  ൈകസ് ഭവൻ

പാർവതി നഗർ േമനംകളം കഴകടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -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 2 -37000/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ രാമചനൻ നായർ  ട

ി സി 9/ 2007 െക -1 സൗപർണിക െകാചാർേറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക കഷകമാരി

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -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 2 -37001/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    േഗാപകമാർ ജി  ടി സി 7

/ 1588 -1 SDA േറാഡ തിരമല പി ഒ ശാസമംഗലം വലിയവിള  എനയാളെട  അവകാശിക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ വിമല എസ ,

1 േമാഹനൻ ഭരതാവ 67

2 മേഹഷ എം മകന 28

3 ദിവ് എൽ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 64

2 മിനിേമാൾ എം എം മകള 48

3 സിനിേമാൾ എം എം മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക കഷകമാരി ഭാര് 70

2 സതീഷ കമാർ ആർ മകന 48

3 മഞ െക മകള 45
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, േബാധിപിച അേപക     ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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 2 -36273/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയ ഫാൻസിസ  വിജയ ഭവ

ൻ പതൻേതാപ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഫാൻസിസ െപേരര , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021 -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 2 -36111/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന മർതി  ടി സി 36/ 1763 ഹൗസ

് നമർ -6 വി െക െക നഗർ വളകടവ പി ഒ െപരനാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട മകള ദീപ എസ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിമല എസ മാതാവ 66

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാൻസിസ െപേരര ഭരതാവ 73

2 ജഡ പദീപ മകന 40

3 പതിഭ ഫാൻസിസ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േലഖ എസ മകള 48

2 ദീപ എസ മകള 43
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -35772/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ നായർ ബി

കഷഭവൻ ചാതറവിള കാഞിരംപാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിഷപസാദ

എം , , േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -35761/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ലീലാവതി  ടി സി 17/ 4730

വിജയമനിരം െപാടകഴി ജംഗഷൻ പടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതയെട മകള വി എൽ ഷീബ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2020 -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:ജി 2 -35762/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െലഫ.േകണൽ ബലേദവ െക വി

േകാലാട് വീട 33 എസ സി ടി നഗർ ചാലകഴി േറാഡ പടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ഭാര് 50

2 വിഷപസാദ എം മകന 30

3 കഷപസാദ എം മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി എൽ ഷീബ മകള 54

2 വി എൽ ൈഷൻ മകള 52
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ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സര്

എസ ആർ , , േബാധിപിച അേപക   പടം 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:ജി 2 -35994/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയചനൻ എസ വി  ഐശ്ര

യ എൽ -167 ബി എൽ ഐ സി െലയൻ പടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനില കമാരി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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 2 -34516/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സദാനനൻ, ലീല പഷഗന

ി ഭായി  സനവിഹാർ കലയം പി ഒ കടപനകന് ഔട്േഗാത്  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടപനകന്  വിേലജില   പേരതരെട

മകന സനീഷ എസ ആനന് , , േബാധിപിച അേപക    കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   24-10-2020 , 06-06-2005

എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സര് എസ ആർ ഭാര് 47

2 കാർതിക െക ബലേദവ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനില കമാരി ഭാര് 50

2 പവിത െജ മകള 22

3 ഗൗതം മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി 3 -35972/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ നായർ ജി  ടി

സി 27/ 713 അമലതമക വഞിയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിത് ജി പി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021 -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 -32531/ 2020 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ.െക െക ശീനിവാസൻ  ടി

സി 1/ 3736 ശീനിവാസ പാലസ നഗർ -63  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കഴകടം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഡി സജാത , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2004 -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:ജി 3 -35786/ 2021 01-12-2021

1 പമീള എസ ആനന് മകള 58

2 സജല എസ ആനന് മകള 55

3 മിനി എസ ആനന് മകള 51

4 സനീഷ എസ ആനന് മകന 45

5 അഞന േജാർജ (മരണെപട മകൾ പസനയെട മകൾ) പൗതി 31

6 അനീന േജാർജ  (മരണെപട മകൾ പസനയെട മകൾ) പൗതി 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാ നായർ എസ പി ഭാര് 60

2 സജിത് ജി പി മകന 31

3 േരഷ ജി പി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഡി സജാത ഭാര് 77

2 എസ സേകഷ മകന 58

3 എസ സമ മകള 55

4 എസ സനിത മകള 54
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____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷറീഫാബീവി  േകാടയത് വീട

് ആമൂർ ൈസനിക സകൾ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം വിേലജില   പേരതയെട മകന നാസറദീൻ , , േബാധിപിച അേപക

കഴകടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -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 3 -35971/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ െജ  ടി സി 25/ 2787

ജയവിഹാർ അംബജവിലാസം േറാഡ പളിമട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അശ്തി പി ജി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -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 3 -35891/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജറി വർഗീസ  കരിമാംപാകൽ

ഹൗസ ടി സി 13/ 2600 മണനല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ െക ജി വർഗീസ , , േബാധിപിച അേപക

ഉളര 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇ സലിം മകന 65

2 ഇ മഹമദ ബഷീർ മകന 62

3 നസീറാബീഗം മകള 57

4 ഇ നാസറദീൻ മകന 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അശ്തി പി ജി ഭാര് 36

2 ആദിത് ബിജ മകന 11

3 വിജയലകി മാതാവ 76
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിൻസി പി എബഹാം ഭാര് 32

2 െജലീന െജറി വർഗീസ മകള 2
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -36074/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ സി  ടി സി 42/ 1445 (27

ബി) ആദിത് നഗർ ശീവരാഗം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ , , േബാധിപിച അേപക   മടതറ

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. 

 
നമര:ജി 3 -36108/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ  കാടിൽ വീട കലമള

ി ശീകാര്ം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ മകള മിനി എസ , , േബാധിപിച അേപക   ഉളര 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:ജി 3 -36735/ 2021 19-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീജ ഭാര് 36

2 അശ്തി മകള 11

3 ശബരീഷ മകന 3

4 വിജയലകി മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി െക ഭാര് 65

2 സനി എസ മകന 47

3 അനിൽകമാർ എസ മകന 43

4 മിനി എസ മകള 42
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 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി രവീനൻ  അരേണാദയം ടി സ

ി 42/ 371 വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകള െക ശാനിനി , , േബാധിപിച അേപക

മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -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:ജി 3 -37418/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ അരവിനാകപണികർ  ടി സ

ി 9/ 2189 (7)സങീർതനം ഐശ്ര്നഗർ ഇടവേകാട ശീകാര്ം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ജയശങർപസാദ എ , , േബാധിപിച അേപക   ഉളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021 -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 -28403/ 2020 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്ംഭരൻ എസ  ഇരപിൽ കാവി

ൽ വീട കീഴേകാടമഴി മനർേകാണം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത്ഭാമ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക ശാനിനി മകള 58

2 െക ആർ ഗിരീഷ കമാർ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശങർപസാദ എ മകന 55

2 എ ജയേമാഹനപസാദ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി 3 -35645/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽ പസാദ  അംബജ ഭവ

ൻ മണകാടവിളാകം ചിറാറമക പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമ എൻ , , േബാധിപിച അേപക

കഠിനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021 -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 സത്ഭാമ ഭാര് 69

2 പദീപ കമാർ മകന 42

3 വി സനൽ കമാർ മകന 38

4 വി അനിൽ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമ എൻ ഭാര് 44

2 േജ്ാതിഷ എ എസ മകന 20

3 അനീഷ എ എസ മകന 18
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -38222/2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ കഷൻകടി നായർ , ലളിതമ

മ പി,  േഗാകലം, വടകംഭാഗം , കഴകടം  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതരെട   മകന  ദിൽക രാജ കഷ   േബാധിപിച അേപക   കഴകടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

യഥാകമം  12-06-2016 , 1-10-2018  എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -38313/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ െക ജി,  കഷകപ,

TC 43/ 508 (4), ARA 39 , ആര്ൻകഴി, കമേലശ്രം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ പി   േബാധിപിച

അേപക   മടതറ 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 3-38315/2021 19-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദിൽക രാജ കഷ മകന 54

2 ശീകല എസ (മരണെപട മകൻ മൽക രാജ കഷയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 47

3 രാധിക കഷ എസ (മരണെപട മകൻ മൽക രാജ കഷയെട
മകൾ)

പൗതി 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ പി ഭാര് 54

2 അഭിജിത് െക അനിൽ മകന 24

3 അശ്ിൻ െക അനിൽ മകന 19
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 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമല എസ,  TC -69/1918 ,

ഫിഷർമാൻ േകാളനി, പനറ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ സസടിമ   േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ

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

01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -38367/2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ശങരൻ നായർ,  TC 28/ 133

9 , സൗപർണം, ശീകണേഠശ്രം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പാർവതി  അമ , , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3-383102021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസത എസ ,  TC 42/ 355 ,

പറമിൽ വീട , വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േരവതി   േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസടിമ ഭരതാവ 71

2 സജന എൻ മകള 32

3 നിഗൽസാന മകന 33

4 നിഗൽസരാജ  എസ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി അമ ഭാര് 78

2 ഹരിേകഷ നായർ എസ മകന 48

3 ശീേകഷ എസ മകന 41
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നമര:ജി 3-38312/2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി,  TC  43/ , വിഷണ

വിഹാർ, വടെവാത് , മണകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ   േബാധിപിച അേപക

മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2020 -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

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരവതി ഭാര് 60

2 ഇന ആർ മകള 27

3 ഷിബ എസ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ മകന 49

2 അനിതകമാരി മകള 45
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G4 -38681/2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ എസ,  പജപര പി ഒ,

ചർച് േറാഡ, TC 19/1816   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില    മകന െജ പസാദ  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

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

09-2021 -ല മരണെപടതായം  നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G4 -38682/2021   01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സേരനൻ, ആറാമട പി ഒ,

േതലിഭാഗം,  TC 18/383   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ ബി  േബാധിപിച അേപക   തിരമല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   20-09-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G4 -39125/2021  01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആണത് രാംദാസ േമേനാൻ

, വടിയർകാവ പി ഒ, ഇലിേപാട, SRA 142 A, പസാദം, TC 6/1876(6)   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിശിഹാദാസ െജ മകന 56

2 ദയാബായ മകള 54

3 െജ പസാദ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ബി ഭാര് 64

2 രഞജിത് കമാർ എസ യ മകന 43

3 രഞിത കമാരി എസ യ മകള 39
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ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

പസന ആർ േമേനാൻ  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G4 -39135/ 2021  01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ ആർ,

െകാടങാനർ  വാർഡ, മാങഴി  വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന എസ  േബാധിപിച അേപക

വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G4 -39122/2021  01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ശീകമാർ  ൈകമനം പി ഒ,

ജഡജസ പാരൈഡസ, സാേകതം, TC 55/1972   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ മകള എസ സിന

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന ആർ േമേനാൻ ഭാര് 77

2 ശ്ാംകമാർ േമേനാൻ മകന 52

3 രാേജഷ കമാർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന എസ ഭാര് 42

2 ൈവഗ എസ വി മകള 4

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജി സധാേദവി ഭാര് 75
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നമര:G4 -39108/2021  01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ നായർ, േകാലിയേകാട,

േമേകപതളത വീട, TC 51/2925     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത റി നായർ േബാധിപിച അേപക

േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G4 -38581/2021   01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ െജ  കലിയർ പി ഒ,

കാകാമല, ഈേശാനിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലിയർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാൺഷീൻ എം എസ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2 -20457/2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി  രാമചനൻ, 13C,

2 എസ സിന മകള 47

3 ബി സേമഷ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത റി നായർ ഭാര് 59

2 അരൺലാൽ റി മകന 30

3 അഞ നായർ എ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജേറാം എം എസ മകന 61

2 േജാൺഷീൻ എം എസ മകന 57

3 േജാസ സിൽവാേനാസ മകന 53

4 ജയേമാൾ എസ മകള 51

5 സജ െജ എസ  (മരണെപട മകൾ േജായിേമരിയെട മകൾ) പൗതി 30

6 ഷിജി െജ എസ  (മരണെപട മകൾ േജായിേമരിയെട മകൾ) പൗതി 26
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ഐ പാർക്, നികഞം, കഴകടം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാർഗവിേദവി പി  േബാധിപിച

അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2 -11682/2021  01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജികമാർ സി,  20/1334,

ൈവഭവം, പതചി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കടപനകന് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഇനജ നായർ സി വി േബാധിപിച അേപക

 കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവിേദവി പി ഭാര് 61

2 ലക്മി ഭാർഗവി മകള 42

3 ആർ േഗാപിനാഥ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനജ നായർ സി വി ഭാര് 34

2 ൈവഭവ ചനൻ എ ഐ മകന 9
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G2 -33374/ 2021  01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ െസoമലർ , വിനായക ,

എ119 , കനകനഗർ , TC 11/165 (25/3457), കവടിയാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി എസ

വീരരാഘവൻ  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി എസ വീരരാഘവൻ മാതാവ 73

2 സധർ വീരരാഘവൻ മകള 45

3 േസത വീരരാഘവൻ മകന 40
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-39763/2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാരി എസ  പജപര പി

ഒ പനവിള  വീട  19/1561   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന അനകടി  െക  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

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

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-39762/2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െക അേശാകൻ  ആറാമട

 പി ഒ  ടി സി 18/167 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഓമന  അേശാകൻ േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2020 -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:ജി4-39286/2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ ശീധരൻ  േപരർകട പി ഒ

േപരർകട  ഇനിര നഗർ 43  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സത് ശീധരൻ  േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനകടി  െക മകന 35

2 മണികടി  െക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന  അേശാകൻ ഭാര് 65

2 രാേജഷ   അേശാകൻ മകന 45

3 ജീന അേശാക മകന 36

21st December 2021Revenue Department17157
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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

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:ജി4-39189/ 2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മംഗളം പി എൻ  പാപനംേകാട

ൈകരളി ഗാർഡൻസ 19  ടി സി 54/2046  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ ഗേണശൻ ആർ  േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ

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

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:ജി4 - 39288/2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല ആർ  െനടയം പി ഒ ബി ട

ി ആർ  നഗർ ബി/43 ലിജ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ലിജി എൽ േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സത് ശീധരൻ ഭാര് 72

2 വിജയലകി ജയകഷണൻ മകള 50

3 എസ  പതനാഭൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗേണശൻ ആർ ഭരതാവ 61

2 അപർണ ജി മകള 31

3 ഭരതകമാർ ജി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജി എൽ മകള 42
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നമര:ജി4 - 39289/2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശാലാകി അമ , ശീധരൻ

നായർ  എൻ  വടിയർകാവ പി ഒ , വാേഴാടേകാണം, കടയാൽ െലയിൻ  തിരേവാണം  എനിവരെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതരെട  മകള േരണക വി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   01-02-2016 -ലം 3-1-2021-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. 

 
നമര:ജി4 - 39290/2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  രഘവീരൻ  നായർ

കവടിയാർ പി ഒ  േഗാകൽ നഗർ ജി-16  േരാഹിണി  ടി സി 21/1560 (നയ )  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പഭാവതി അമ എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -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:ജി4-39300/2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ ആർ  @ രാജീവ രാജപ

ൻ നായർ  പജപര പി ഒ  വിജയശീ ടി സി 17/1690  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ശീതി ശിവരാമകഷൻ േബാധിപിച

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

2 ലിജി എൽ മകള 39

3 ലിജ വി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപംകമാർ എസ മകന 52

2 േരണക വി മകള 50

3 പേമാദകമാർ  എസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി അമ എസ ഭാര് 79

2 ബിപിൻ കമാർ ആർ മകന 57

3 ബിേജായ ആർ നായർ മകന 52
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാകമാരി വി മാതാവ 74

2 ശീതി ശിവരാമകഷൻ ഭാര് 40

3 വിഗേനഷ  ആർ മകന 16
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-39304/2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകഷൻ നായർ  ബി  േനമം പി

ഒ െപാനമംഗലം കഷഗീത  ചിനതിൽ  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഗീത വി എസ   േബാധിപിച അേപക

േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -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:ജി4-39316/2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ തങപൻ  വടിയർകാവ പ

ി ഒ  അജന നഗർ മലമാർകഴിവിള   വീട  ടി സി 38/826  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള മാലിനി ബി  േബാധിപിച അേപക

വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021 -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:ജി4 - 39360/2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി @  രവീനൻ

വടിയർകാവ േകാണതകളങര  ധ്നി െലയിൻ  ടി സി 38/1197 െക ആർ എ 141  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത വി എസ ഭാര് 54

2 മീന കഷൻ വി ജി മകള 33

3 മന കഷൻ വി ജി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാലിനി ബി മകള 75

2 റി  ശശിധരൻ മകന 67
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ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ സേഹാദരൻ മേനാഹരൻ  വി

, േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ 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:ജി4-39597/2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ സി  അണർേകാണം പി

ഒ അേപാേളാ േകാളനി  കനിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ ആർ േബാധിപിച അേപക   പളിപറം 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മേനാഹരൻ  വി സേഹാദരൻ 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ ആർ ഭാര് 46

2 അഭയ ബി എസ മകള 20

3 അഭിൻ ബി എസ മകന 16
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-40389/2021 05-12-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില ഉളിയാഴറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽ വി  കാർതിക കരിയം

പൗഡിേകാണം പി ഒ തിരവനനപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സേനഹലത  േബാധിപിച അേപക  ഉളിയാഴറ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    18-10-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസഹലത ഭാര് 56

2 ആേരാമൽ എ മകന 26

3 അമൽ എ മകന 23
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-35990/2021 29-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േഗാപാലകഷൻ നായർ

TC 3/485(18/2518), രമ് നിവാസ രശി നഗർ RNRA-C15, മടട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവിശ്ങൾക്  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ ജയകമാരി ഭാര് 62

2 െജ രശി േഗാപാലകഷൻ മകള 33

3 രമ് ജി കഷ മകള 30
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -38157/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറജീന,  സമ േകാേടജ,

േകാൺെവന് േറാഡ , ശാനിപരം, പതൻകറിചി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള സമ   േബാധിപിച അേപക

കഠിനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2019 -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:ജി 3 -38221/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻപിള  െക, രാമനിലയം,

െനെടേകാണം , കഴകടം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ   സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െക ലീലാമ   േബാധിപിച അേപക   കഴകടം  വിേലജ

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

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 -37956/2021 19-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ ബാബ മകന 47

2 മേനാജ എ മകന 40

3 സമ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക ലീലാമ ഭാര് 77

2 രാധാകഷണപിള  ആർ മകന 52

3 ബിന എൽ മകന 49

4 രാേജഷ ആർ മകന 47
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 തിരവനനപരം  താലകില   അണരേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലിം ഇ,  എസ എസ

മാനസിൽ, പണിമല, അണർേകാണം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് നർജഹാൻ എ എസ   േബാധിപിച

അേപക   അണരേകാണം 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. 

 
നമര:ജി 3 -38223/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമയമ െക ,  പനമട

വിളാകത് വീട, കരിയിൽ, കഴകടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന േഗാപാലകഷൻ   േബാധിപിച അേപക   കഴകടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

07-2020 -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:ജി 3 -38309/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനബാബ എസ , TC -43/ 482,

വർധന, KBAC ൈലൻ, മടതറ, വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഡി േശാഭകമാരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ എ എസ ഭാര് 50

2 ഷഫീക എസ എൻ മകന 32

3 ബിസമി എൻ എസ മകള 24

4 ഷാർജ എസ എൻ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ ബി മകന 66

2 സേരാജിനി അമ മകള 72

3 ശീമതി അമ മകള 68
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -38156/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ നായർ, പി

ചനമതി അമ, പി വി ഹൗസ, ചിറാറമക് പി ഒ, കണിയാപരം  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട  മകള അർപിത വി സി  േബാധിപിച അേപക

കഠിനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  12-02-2004, 01 -09 -2018 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -38366/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശിവകമാരൻ തമി , TC -29

/ 274, രാധാഭാവൻ,േതങാപര ൈലൻ, ൈകതമക്, േപട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറാവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ലത എസ തമി   േബാധിപിച അേപക

 വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -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 -22805/ 2021 19-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഡി േശാഭകമാരി ഭാര് 58

2 അന സി എസ മകള 30

3 അഞ സി എസ മകള 30

4 ആർച സി എസ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അർപിത വി സി മകള 46

2 അനജ വി സി മകള 40

3 ആദർശ വി സി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത എസ തമി ഭാര് 49

2 ശീവിഷണ എസ തമി മകന 24
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 തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹൽ ഹമീദ , ൈബ മൻസിൽ

, TC -57/ 2723 (4), േമേലചകവിള, പാചൂർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഐഷ എ എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021 -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 -34623/ 2021 03-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധ െക , TC -27/ 1139 , താഴത

ു വീട ,വഞിയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത എസ   േബാധിപിച അേപക

വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2013 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ എ എസ ഭാര് 50

2 അൽഫിന എസ എ മകള 24

3 ആമിന എസ എ മകള 22

4 എൻ ജമീല സേഹാദരി 60

5 എൻ നർജഹാൻ സേഹാദരി 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത എസ ഭാര് 59

2 അനീഷ എം മകന 32

3 അഖില എൽ മകള 29

4 അനില എൽ മകള 26
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -34995/ 2021 03-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനകവലി ഇ,  േഗാഡവിൻ ഹൗസ

, നിയർ CSI ചർച്, േകശവദാസപരം, പടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള േഗാഡവിൻ േജാളി  ഡി എസ

േബാധിപിച അേപക   ഉളര 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:ജി 3 -34819/ 2021 03-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി , അർതിയി

ൽ പരയിടം, മര്നാട േകാളനി, പതകറിചി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസ േമരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2008 -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 -29359/ 2021 03-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഭിരാമൻ എസ , അഭിരാമം, ANR

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാഡവിൻ േജാളി  ഡി എസ മകന 55

2 േഗാഡവിൻ ഡി എസ മകന 59

3 േഗാഡവിൻ േജാഷി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസ േമരി ഭാര് 46

2 അരൺ ആനണി മകന 25

3 ആൻസി ആനണി മകള 23
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A -B  15, േകാടമഗൾ, നാലാഞിറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിലേദവി  ഐ ബി   േബാധിപിച അേപക

 ഉളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -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:ജി 2 -31246/ 2021 02-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രണകമാർ എ ആർ , ൈഷനി

ഹൗസ, അമലതമല, െചാവര  എനയാളെട  അവകാശിക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  മൻ ഭാര് േമരിലിന   േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

05-2015 -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 2 -32311/ 2021 02-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി സീതാലക്മി േസാദർ , േസാദ

ർ സദൻ, TC -30/ 939, കവറടി േറാഡ, തിരവനനപരം, േപട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള സധ േസാദർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിലേദവി ഐ ബി ഭാര് 59

2 അഭില എ എ മകള 30

3 അഭിൽ എ എ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അശ്ിൻ അലകസ മകന 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധീർകമാർ േസാദർ മകന 59
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നമര: ജി 2 -28954/ 2021 02-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ െചടിയാർ ,

വാറവിളാകത് വീട, ശാസമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകെന ഭാര് രാജലകി എസ

േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-1988 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -34930/ 2021 02-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ വി,  TC -22/ 357 (58/

1801) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള എ േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2005 -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 സനിൽകമാർ േസാദർ മകന 57

3 സധാേസാദർ മകള 56

4 സനിത േസാദർ വി എസ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി കഷമ മകള 65

2 രാധാമണി പി മകള 63

3 പി രതകമാരി മകള 61

4 ജി േമാഹനൻ മകന 60

5 രാജലകി എസ (മരണെപട മകൻ സനിൽ കമാറിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 46

6 പാർവതി എസ ആർ  (മരണെപട മകൻ സനിൽ കമാറിെൻറ
മകൾ )

പൗതി 23

7 േഗാവിനരാജ എസ ആർ  (മരണെപട മകൻ സനിൽ
കമാറിെൻറ മകൻ )

പൗതൻ 19

8 മായ (മരണെപട മകൾ സരസ്തിയെട മകൾ) പൗതി 47

9 ശബരിനാഥ അയപൻ  (മരണെപട മകൾ സരസ്തിയെട
മകൻ)

പൗതൻ 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള എ ഭാര് 65

2 രമണി എസ മകള 43
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നമര:ജി 2 -18224/ 2021 02-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരൺ അപകടൻ നായർ ,

ഇടയില വീട, െപരംകർ, െകാഞിറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷീന ആർ   േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ

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

12-2007 -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. 

 
നമര:ജി 4 -38678/ 2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ ആർ,  TC -19/ 1556 (1 )

തമലം, അയിനമല, പജപര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന െബനി ആർ എച്   േബാധിപിച അേപക   തിരമല  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. 

 

3 രമ എസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീന ആർ ഭാര് 46

2 റിത്ിക അരൺ മകന 22

3 സ്ാതിക  അരൺ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഹലൻ െസല എം ഭാര് 61

2 െബനി ആർ എച് മകന 33

3 െബൻസി ആർ എച് മകള 28
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-37963/2021 09-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  TC 2/3189 യമന PLRA-193 പനചമട െലയൻ പടം പാലസ പി ഒ എന

വിലാസതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക പരേമശ്രൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന വിജയകമാർ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-10-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ പി മകന 65

2 പമീള പി മകള 62

3 രാജകമാർ പി മകന 60

4 സേനാഷകമാർ പി മകന 56

5 ഗീത പി മകള 64
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn3˛34085/2021. 2021 \hw_¿ 3.

30˛11˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 47 (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq

hn`mKØn¬ (14280˛mw t]Pv) Xncph\¥]pcw Xmeq°n¬ 3˛11˛2021˛se Pn3˛34085/2021˛mw \º¿

]ckyØn¬ Nne kmt¶XnI ImcWßfm¬ Nne ]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v. Ah Xmsg∏dbpw

{]Imcw XncpØn hmbnt°≠XmWv.

AhIminIfn¬ {Ia\º¿ 3. “Im¿ØnI, Pn. aIƒ 28 hb v” F∂Xv “Im¿ØnIv, Pn. aI≥

28 hb v” F∂v XncpØn {]kn≤oIcn°p∂p.
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G 2 - 38927/ 2021 06-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില     ശാസമംഗലം       വിേലജില     താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ    ശീനാരായണൻ

 വി ,    MLR -19 , പിയം ,  മംഗലം  െലയൻ ,  ശാസമംഗലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് പസനകമാരി എസ േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2 -37716/2021  07-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ എൽ സമത്,  TC 86/2170,

ഓർകിട വീട, AMRA-69, നിയർ ടാവൻകർമാൾ, ചാക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ ആവശ്ങൾക്

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ എസ ലതികകമാരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G6 -32270/2021  07-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനചൻ വി,  കരമന പി ഒ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി എസ ഭാര് 66

2 എസ  ഹരിനാരായണൻ മകന 41

3 എസ  ഋഷിനാരായണൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ ലതികകമാരി മാതാവ 60

2 നിഖിത എം േജായ ഭാര് 27

3 സായാ േമരി സാം മകള 7
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, േമലാറനർ,  ഗവ. ക്ാർേടഴസ നമർ 11/125 ൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േസാബിയ

അനലിൻ  േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാബിയ അനലിൻ എം ഡി ഭാര് 47

2 ഷാൻ പി  എസ മകന 23

3 ഷാനി പി എസ മകള 21
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-41605/2021 15-12-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില   േനമം വിേലജില  ഇൻഡസിയൽ എേസറ് പി ഒ പഴികന് അനഗഹ നഗർ TC 49/1297

മിസപ എന വിലാസതിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജേമാൻ എസ എസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ൈഷമ റാണി എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-10-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷമ റാണി എസ എൻ ഭാര് 47

2 അലീന ബി എസ മകള 20

3 അലൻ ബി എസ മകന 14
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-37453/2021 27-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  നടരാജൻ ആശാരി  ടി

സി 24/774 േമടകട ൈതകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് അജിതാറാണി  േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

09-2008 -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:ജി4-38907/2021 15-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങാപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി  പാങപാ

കാര്വടം,പതവൽ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സനിത ബി എസ േബാധിപിച അേപക   പാങാപറ വിേലജ

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

03-1995 -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:ജി2-35985/2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയമ  നാരായണ  കലറമല

, രശി നഗർ മടട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന അേശാക കമാർ എൻ േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിതാറാണി ഭാര് 52

2 അകയ അേശാക മകന 27

3 ഐശ്ര്  അേശാക മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത ബി എസ മകള 42
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   07-04-2020 -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:ജി4-38685/2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ സേരാജിനി, െക വിശ്നാഥ

ൻ ആശാരി  പജപര പി ഒ   തമലം, കീെഴ പതവീട  ടി സി 19/1551/1-ൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ബാബരാജ വി എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    31-05-2018 -ലം  7-11-2015 - 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അേശാക കമാർ എൻ മകന 60

2 അജയകമാർ എൻ മകന 58

3 അനിതകമാരി വി മകള 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷലത മകള 58

2 ബാബരാജ വി എസ മകന 55

3 സശീല മകള 53
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-38935/2021 03-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അയിരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി േഗാപിനാഥൻ നായർ

ബിന നിവാസ േപാതൻേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല ഡി േബാധിപിച അേപക

അയിരപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021 -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:ജി3-35651/2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അണരേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബീർ  TC 35/127,

പളത് ഹൗസ വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണരേകാണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മനീറ  േബാധിപിച അേപക

അണരേകാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021 -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:ജി6-34709/2021 07-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഡി ഭാര് 69

2 ബിന എസ മകള 43

3 ബീന എസ മകള 41

4 ബിജിത് ജി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മനീറ ഭാര് 38

2 താഹീർനിസ മാതാവ 58

3 ഷഫീക സേഹാദരൻ 36

4 ഷഫീല സേഹാദരി 38
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 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മഹമദ െമായതീൻ  എ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം ജലാലദീൻ  േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2006 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം ജലാലദീൻ മകന 72

2 സൈബദാബീവി ( ആദ് ഭാര് സലികത് ബീവിയെട മകൾ ) മകള 63

3 നബീസാബീവി ( ടി ടി ) മകള 61

4 ൈലലാബീവി ( ടി ടി ) മകള 58

5 നസീമബീവി ( ടി ടി ) മകള 54

6 ഹമീദാബീവി (രണാം ഭാര് സഹാർബൻ ബീവിയെട മകൾ ) മകള 46

7 മഹമദ ജലീൽ (ടി മകൻ ) മകന 40

8 ജമീലാബീവി ( ടി മകൾ ) മകള 35

9 ജൈമലാബീവി ( ടി ടി ) മകള 35
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-37209/2021 07-12-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില ൈതകാട വിേലജില  TC 24/1355 പരേമശ്രവിലാസം ൈതകാട പി ഒ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ബി ഓമന അമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന േഗാപകമാർ  േബാധിപിച അേപക ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജനൻ മകന 65

2 ശശികമാർ മകന 63

3 ജയകമാർ മകന 60

4 േസാമൻ നായർ മകന 58

5 േഗാപകമാർ മകന 54
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