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NOTICE

 
:ജി3-27099/ 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അയിരപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗദാ ബീവി  "ഷാ "നിലയ

ം േപാതൻേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് , മറാവശ്ങൾ ക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയിരപാറ  വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാ എ , "ഷാ "നിലയം േപാതൻേകാട , േബാധിപിച

അേപക   അയിരപാറ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -27831/ 2021 09-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജ ജി വി  ടി സി 15/ 707 (

1  ),തറവാട  വീട  പാേലാടേകാണം,  ഇടപഴിഞി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി റാണി സി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി6 -26957/ 2021 09-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷമീം എസ എ മകള 53

2 ഷാ എ മകന 50

3 െഷറിൻ ബീഗം എസ എ മകള 48

4 ഷകീല എസ എ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി റാണി സി എസ ഭാര് 41

2 അശ്ിൻ എം വിജ മകന 15

3 പിയംഗ വി എം മകള 12
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  തിരവനനപരം  താലകില   േമൽ േതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ ജസീം

േതാനയൽ പി ഒ ,പതിനാറാംകലല ബിസവില േകാേടജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഹസീന ഇ , േബാധിപിച അേപക

േമൽേതാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-26999/ 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ആർ തങമണി  "േതാപി

ൽ തങമണി വീട "പളിമക് ,േപട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറാവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ ബാലചനൻ , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ

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

02-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി6-12353/ 2021 15-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ സേലാചന തങചി

പാചൂർ  പി  ഒ  ,റി  സി  68  /  1495  െതേക താഴത വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ജയതങചി , പാചൂർ പി ഒ ,റി സി 68 /

1495 െതേക താഴത വീട , േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാ ബീവി അമ 74

2 ഹസീന E ഭാര് 42

3 ജസന A H മകള 23

4 റിസാന A H മകള 18

5 മഹമദ റിസവാൻ A H മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലചനൻ ഭരതാവ 76

2 ശീബാല ബിജ മകള 40

3 ശീചന റി ബി മകള 40

4 ബി കഷണചനൻ മകന 29
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ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി6-27275\2021 18-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പശാന് എസ  കരികകം പി

ഒ അനഷ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ആദിത് പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-22744/ 2021 22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള ഡി  റി സി 22 / 387 (1

),മടമിൽ വീട  ,െകാഞിറ  വിള  ,മണകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകൻ പസാദ യ , േബാധിപിച അേപക

മണകാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2-28726 / 2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാം കമാർ എം  പണർതം വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ തങചി എസ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ പി വി അമ 66

2 ആദിത് പി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശ യ മകന 48

2 പസാദ യ മകന 46

3 പദീപ യ മകന 44
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്  ,ഹൗസ നമര 125 ,േകശവദാസപരം വാർഡ ,പടം  എൽ ഐ സി എഫ െലയൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്

സമാേദവി എസ , വീട ,ഹൗസ  , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-27472/ 2021 09-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ .ചനേശഖരൻനായർ  റി സി 2/

1722  ,പഭാ  മനിരം  ,ജി  ആർ എ 527  ,ഗൗരീശ  പടം  ,പടം  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  റി  .അംബിക ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-26226/ 2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ആൻ്റണി  ടി സി 34 / 144

0 (1 )ജസാ േറാഡ െകാചേതാപ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,,മറാവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷീല േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമാേദവി എസ ഭാര് 35

2 സര്കിരൺ മകന 9

3 സഞന ശ്ാം മകള 8

4 കമലമ പി അമ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി .അംബിക ഭാര് 67

2 പസനകമാർ സി മകന 48

3 െപാമിള സി മകള 45

12th October 2021Revenue Department8087
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല േജാസഫ ഭാര് 46

2 േജാഷന േജാസഫ മകള 17

3 േജാഫിൻ േജാസഫ മകന 14
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-23543/2021 13-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത സേനാഷകമാർ

സശാന് ഹൗസ കിഴകംഭാഗം കഴകടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം

വിേലജില   ശാനമ സി  സശാന് ഹൗസ കിഴകംഭാഗം കഴകടം , പേരതയെട അമ േബാധിപിച അേപക   കഴകടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-02-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-15217/2020 10-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല  MO 34 രപശീ ടാേഗാർ

ഗാർഡൻ െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം

വിേലജില   രപ ശീധർ  D8 കാൾടൺ അപാർട്െമൻറ ജലഭവനസമീപം അമലമക്   ,  േബാധിപിച അേപക   പടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-03-1991  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-25432/2020 09-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ കഷ പിള, എം താണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനന് സേനാഷ മകന 11

2 സേനാഷകമാർ എൻ ഭരതാവ 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രപ ശീധർ D8 കാൾടൺ
അപാർട്െമൻറ ജലഭവനസമീപം

അമലമക്

മകള 62

2 മേനാജ ശീകമാർ എം എസ മകന 57

12th October 2021Revenue Department8089
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അമാൾ  TC  39/718  സനരമനിരം  തിരവനനപരം  ചാല  പി  ഒ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്

ആവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില പേരതരെട  മകന

െക ഇ മർതി  , TC39/718 സനരമനിരം തിരവനനപരം ചാല പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  12-10-2018,

28-1-2020 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഇ മർതി മകന 72
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2-24017/2021 07-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േഗാപിനാഥൻ നായ

ർ െക സശീലാഭായി  'അമ   ചിതലയ TC9/1388 KGRWA188 െടമിൾ േറാഡ ശാസമംഗലം പി  ഒ എനയാളകളെട

അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ ആവശ്ങൾക്    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ശാസാമാംഗലം വിേലജില   പേരതരെട  മകന മരളി  ജി  നായർ ,  ചിതലയ TC9/1388 KGRWA188 െടമിൾ േറാഡ

ശാസമംഗലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    14-09-2020 23-3-2021 എനീ തീയതികളിൽ

-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-26411/2021 06-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതകമാരി  െജ,  റി  ജി

േഗാപിനാഥൻ നായർ  േബകറി ജ൦ഗഷൻ െചമക നഗർ ഹൗസ നമർ 36 േഗാപജ എന വിലാസതിൽ എനിവരെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരമല

വിേലജില   പേരതരെട  മകള ജയ ജി നായർ , േബകറി ജ൦ഗഷൻ െചമക നഗർ ഹൗസ നമർ 36 േഗാപജ എന

വിലാസതിൽ    , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   27-01-2021 13-1-2016 എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള  ഗവെണന്  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി6-26954/2021 09-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിത ജി നായർ മകള 61

2 മരളി ജി നായർ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അയജ േമാഹൻ ജി മകന 56

2 ജയ ജി നായർ മകള 54

3 ജി സഞജയ േമാഹൻ മകന 48
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 തിരവനനപരം  താലകില   േമേലേതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരപിള  കടവർ പ

ി  ഒ  കടവർ  ചന വിലാസതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമേലേതാനയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ചനേമാഹനൻ നായർ , കടവർ

പി ഒ കടവർ ചന വിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   േമേലേതാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ചനിക മകള 64

2 ചനേമാഹനൻ നായർ മകന 59

3 അംബിക എസ മകള 55
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി6-19301/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   േമേലേതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടി 'അമ എൽ

  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമേലേതാനയല വിേലജില   ജയചനൻ നായർ

െക  കടവർ പി ഒ മടേകാണം കഴിവിള വീട , േബാധിപിച അേപക   േമേലേതാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2011  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
: ജി6-26390/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േജാർജ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   രമാേദവി ടി  പി  ജഗതി കേണറമക്

കറകവിളാകം ൈലൻ ടി സി 16/1296(1), േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:ജി6-26527/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ സദാശിവൻ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരവലം വിേലജില   കമലമ  െവളായണി പങളം

ആലനിനവിള ഉഷാമനിരം , േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതമ എ മകള 74

2 കടപൻ നായർ െക മകന 71

3 ൈഹമാവതിയമ എ മകള 68

4 േമാഹനചനൻ നായർ െക മകന 67

5 ജയചനൻ നായർ െക മകന 64

6 ഗീത ടി എസ പൗതി 52

7 പീത ടി എസ പൗതി 48

8 ദീപ ടി എസ പൗതി 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി ടി പി ഭാര് 70

2 വിമൽ േജാർജ മകന 42

3 ലിസ േജാർജ മകള 40
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നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:ജി6-25411/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷകമാർ ജി  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   ശീലത ജി വി  വലിയശാല UNRA-192,

TC-24/1217 സതി നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:ജി6-26526/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസി സി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   സീമ ടി  പാചൂർ പി ഒ TC-58/1006, വീടവ

ില െവടവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:ജി6-26477/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വിജയകമാർ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   വി സരസമ  തിരവനനപരം ൈതകാട

പി ഒ TC-24/64 , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലമ ഭാര് 70

2 ഉഷാകമാരി െക മകള 51

3 സേരഷകമാർ എസ മകന 49

4 ബിനേമാൾ െക മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത ജി വി ഭാര് 47

2 അഹല് എസ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസകരൻ സി ഭരതാവ 71

2 സനിൽകമാർ ബി മകന 47

3 സീമ ടി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി സരസമ ഭാര് 69
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:ജി6-26188/2021 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനന്  രാധാകഷൻ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ൈതകാട വിേലജില   േരാഹിണി  എസ

ൈതകാട പി ഒ DPI ജംഗഷൻ കകിലി ൈലൻ KLRA-25 ശീശ്ാമിൽ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021 -

ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:ജി6-27192/2021 09-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകാമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െസബാസ്ൻ െഫഡി

െവടകാടപി.ഒ.,  ൈതവിളാകം,  TC-33/308,  ഫിനിഷ്  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടകാമളി വിേലജില   ഫിനിഷ്  െവടകാടപി.ഒ.,  ൈതവിളാകം, TC-33/308, ഫിനിഷ് ഹൗസ ,

പേരതനെറ ഭാര് േബാധിപിച അേപക   കടകാമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 എസ ആശ വിജയ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി എസ ഭാര് 49

2 മാളവിക ആനന് ആർ മകള 24

3 ആദിത് ആനന് ആർ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിനിഷ് ഭാര് 41

2 കിേസാ െഫഡി മകന 18

3 അഷിത െഫഡി മകള 13
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