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Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ1 21221/2021 22-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയജിത് എം ബി , തിരവാതിര

,ബിൽെടക വില ,വില നമർ 11 ,വിലാംേകാട എേസറ് പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവീസ സംബനവം,മറ്

ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതനെറ അചന

മധസദനൻ റി ആർ , തിരവാതിര ,ബിൽെടക വില ,വില നമർ 11 ,വിലാംേകാട എേസറ് പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക

പളിചല ,െനയാറിൻകര വിേലജ ഓഫീസരമാര    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ മധസദനൻ ടി ആർ  ജീവിചിരിപണ്.

ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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. 

 
:എ1  19967/ 2021 10-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രജിനി സി ആർ  സാരാംഗി

,പളിവിള ,മണലർ ,െനയാറിൻകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ അനകല്തിനം മറ് ആവശ്തിനം

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിൻകര  വിേലജില   പേരതയെട

മകള േമഘ ആർ , സാരാംഗി ,പളിവിള ,മണലർ ,െനയാറിൻകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര വിേലജ

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

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതം  ,പേരത വിവാഹ േമാചനം േനടിയതമാണ .

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. 

 
:എ 1 20240/ 2021 09-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമ് ഡബയ ഭാര് 41

2 ജബിൻ എസ ജയജിത് എം ബി മകന 10

3 േബബിസധ അമ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഘ ആർ മകള 24

2 അനഘ ആർ മകള 23
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 െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ നാഗരാജൻ  എൻ എം സ

ി  28  /  230  ,നാരായണപരം െതരവ ,അമരവിള  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േകമ]  െപൻഷൻ കടിശിക

ൈകപറനതിനം  മറാവശ്ങൾകം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാലയില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയ ആർ , എൻ എം സി 28 / 230 ,നാരായണപരം െതരവ ,അമരവിള പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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. 

 
:എ 1 20306 / 2021 09-09-2021
 
  െനയാറിനകര   താലകില   െവളറട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാറിപഷം  വി  എസ

േതാടരികത് വീടിൽ ,പനകാട ,കിളിയർ ,െവളറട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളറട വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ േജാൺ പി , േതാടരികത് വീടിൽ ,പനകാട ,കിളിയർ ,െവളറട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവളറട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-04-2019  -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. 

 
:എ 8 20411 / 2021 13-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘനാഥൻ എസ  ഉമ ഭവ

ൻ ,എതിർകരവിള േതമാമടം ,ബാലരാമപരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ സർകാർ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷകമാരി , ഉമ

ഭവൻ ,എതിർകര വിള േതമാമടം  ,ബാലരാമപരം പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയ ആർ ഭാര് 59

2 വനിത വി എൻ മകള 31

3 രഞിത വി എൻ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാൺ പി ഭരതാവ 51

2 അജിഷാേജാൺ മകള 19

3 അജിലാേജാൺ മകള 16
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പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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. 

 
:എ 1  20486/ 2021 13-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗതം കിരൺ  കഷണാലയം 72

8 / സി ,ഇടേകാട പി പി II ,പാവചമലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്ങൾകം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതനെറ അമ ലീലാകഷൻ ,

കഷണാലയം 728  /  സി  ,ഇടേകാട പി  പി  II  ,പാവചമലം ,  േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021 -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. 

 
:എ1 19954/ 2021 13-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാർ ആർ  വാഴവിളാകം

,െകാറാമം  ,ധനവചപരം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പി  എഫ  ആനകല്ങൾ  വാങനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില വിേലജില   പേരതനെറ

സേഹാദരൻ സജികമാർ ആർ , വാഴവിളാകം ,െകാറാമം ,ധനവചപരം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ

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

01-2016  -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 ഉഷകമാരി ഭാര് 51

2 ഉമാനാഥ ഉ ആര മകള 29

3 ഹിമാനാഥ ഉ ആർ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാകഷൻ അമ 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജികമാർ ആർ സേഹാദരൻ 52

2 ബിജകമാർ ആർ സേഹാദരൻ 47
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:എ 1 20080/ 2021 10-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി േമാഹനകമാർ  എം െജ

ഭവൻ ,പലിയർേകാണം ,പയറവിള  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ  വിേലജില   പേരതനെറ മകൻ  സിന എം െജ ,

എം െജ ഭവൻ ,പലിയർേകാണം ,പയറവിള ,  േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  മകൾ അഞ േമാഹനം  ജീവിചിരിപില  .ൈമനർ  സനാനം  പിതാവ  സേമഷ

േമാഹെൻറ  സംരകണയിലാണ  .  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. 

 
:എ 1 20755/ 2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ റി  പനപാവിള

വീടിൽ ,വഴതർ ,െപരമഴതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ധനസഹായം പടികജാതി വികാന വകപിൽനിന്

ൈകപറനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരംപഴതര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഭജ എസ , പനപാവിള വീടിൽ ,വഴതർ ,െപരമഴതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

െപരംപഴതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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. 

 
:എ 1  21004/ 2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   തിരപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഷലജകമാരി െജ  മാേനാടത

് വീടിൽ ,പരണിയം ,പവാർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ജിലാ േകാപേററീവ ബാങ്  പരണിയം ശാഖയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആണ എം െജ മകന 35

2 സിന എം െജ മകന 32

3 ദിയ എ എസ മരണെപട മകൾ അഞ
േമാഹെൻറ

മകള 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭജ എസ ഭാര് 45

2 ഐശ്ര് എസ എസ മകള 23

3 അശ്ൻ എസ എസ മകന 17
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ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപറം  വിേലജില

പേരതയെട മകന ഷാേരാൺ എസ രാജ ,  മാേനാടത്  വീടിൽ ,പരണിയം ,പവാർ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക

തിരപറം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില ,മാതാവ ജയിനി ജീവിചിരിപണ് .

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജ സി ഭരതാവ 63

2 പീജരാജ മകള 33

3 ഷാേരാൺ എസ രാജ മകന 27

4 ആര്രാജ മകള 23
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ 1  20145/ 2021 10-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പവാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ സീഫൻസ  േജാർജ

വിലയിൽ  ,െനടിയകാല  ,,െചകടി,പവാർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാർവതി , േജാർജ

വിലയിൽ ,െനടിയകാല ,,െചകടി,പവാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പവാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 1 19969 / 2021 10-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹായദാസ ഡി

േരാഹിണി  ,വലിയവിള  ,കാഞിരംകളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

വസനകമാരി എസ , േരാഹിണി ,വലിയവിള ,കാഞിരംകളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

09-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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. 

 
:എ 1 20259 / 2021 09-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി ഭാര് 49

2 ശാനന എസ പി മകന 23

3 ആശാ എസ പി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി എസ ഭാര് 66

2 പഭൽ േദവ എസ വി മകന 24
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 െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  എൽ എ  തണവിള

വീടിൽ ,താനിമട ,അമരവിള പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകമനിധി േബാർഡിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശശികല എസ , തണവിള വീടിൽ ,താനിമട ,അമരവിള പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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. 

 
:എ1  20294 / 2021 09-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധൻ എൽ , സഷ ഭവൻ

,പലിയടിചാൻവിള  ,കാഞിരംകളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ധന സഹായം  ൈകപറനതിനം  മറ്  

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അനിത ആർ , സഷ ഭവൻ ,പലിയടിചാൻവിള ,കാഞിരംകളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ

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

05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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. 

 
:എ1 20204 / 2021 09-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േയശദാനം ബി , വിരാലിവിള

വീട  ചാണി   ,കാഞിരംകളം  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന തങരാജ ൈവ എസ , വിരാലിവിള

വീട ,ചാണി  ,കാഞിരംകളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല എസ ഭാര് 50

2 നീത സി എസ മകള 27

3 നിത് സി എസ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത ആർ ഭാര് 49

2 സജിത എ എസ മകള 28

3 ജയിംസ എ എസ മകന 25
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ം  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 സിസിലറ് ബായി ഭാര് 75

2 തങരാജ ൈവ എസ മകന 56

3 േശാഭിതരാജ ൈവ എസ മകന 54

4 സഗനി ൈവ എസ മകള 53
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ8-2097/2021 17-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീജ എസ ആർ  െവങാനർ പി

ഒ,ൈതവിളാകം,ൈതവിളാകത്  േമെല  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ,മറാവശ്ങൾകമായി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

വിജയകമാർ , െവങാനർ പി ഒ,ൈതവിളാകം,ൈതവിളാകത് േമെല വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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. 

 
:എ5-20640/2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ ആർ  െചങൽ പി ഒ,

േകാടങര,  നായകവിള വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറാവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മരിയഫാതിമ ,

െചങൽ പി ഒ, േകാടങര, നായകവിള വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   െചങല, കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ ഭരതാവ 49

2 ഗിരിജഗൻ മകന 15

3 ഗിരിശങർ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരിയഫാതിമ ഭാര് 62

2 വിജി വി െജ മകള 44

3 െജറി ടി െജ മകന 40
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:എ1-20250/2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പരേഷാതമൻ നായർ

ധനവചപരം  പി  ഒ,  േമെകാല  മീനാകി  മനിരതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കടംബെപൻഷൻ

ആനകല്ങൾകേവണിയം മറാവശ്ങൾകേവണിയം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാലയില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത വി , ധനവചപരം പി ഒ, േമെകാല മീനാകി മനിരതിൽ , േബാധിപിച

അേപക   െകാലയില  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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. 

 
:എ8-20653/2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   തിരപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ശിവരാജൻ, ലളിതാഭായ ജി

, പവാർ പി ഒ, അരമാനർ, കടനിനതിൽ രാജ ഭവനിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  പേരതരെട േപരിലള വീടിൻെറ

ഓണർഷിപ്  മാറനതിനം മറാവശ്ങൾകം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപറം

വിേലജില   പേരതരെട  മകന റസൽരാജ എൽ റി , പവാർ പി ഒ, അരമാനർ, കടനിനതിൽ രാജ ഭവനിൽ , േബാധിപിച

അേപക   തിരപറം, വിളവർകൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  06-11-2013, 19-3-2021 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. 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. 

 
:എ8-20971/2021(എ) 17-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാമതിപിള എന റി

േഗാമതിഅമ  വിഴിഞം പി ഒ, ആവാടതറ, െതേകവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറാവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതയെട മകന

ഗേണശൻനായർ ആർ , വിഴിഞം പി ഒ, ആവാടതറ, െതേകവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം, േനമം, തിരവലം,

പടം, കടപനകന് എനീ   വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    13-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത വി ഭാര് 54

2 പേമാദ പി മകന 34

3 പീത പി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലരാജ മകള 50

2 റസൽരാജ മകന 52

26th October 2021Revenue Department9093
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില.

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. 

 
:എ8-20727/2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ േദവദാസൻ  പതിയതറ പി ഒ

,  കരംകളം,  നമ്ാതി  േസവ്ർ  േകാേടജിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

തങം ഡി െജ , പതിയതറ പി ഒ, കരംകളം, നമ്ാതി േസവ്ർ േകാേടജിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരംകളം വിേലജ

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

09-2017  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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. 

 
:എ5-18233/2021 27-08-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ ആർ  ആറയർ പി ഒ

,  ആറയർ,  മടാറവീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകടിടനിർമാണെതാഴിലാളി  േകമനിധി  േബാർഡിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ശാന എസ , ആറയർ പി ഒ, ആറയർ, മടാറവീട , േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ  പിതാവ  രാജയൻ  ജീവിചിരപണ്,  മാതാവ  ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനായകൻനായർ ആർ മകന 63

2 അംബികാേദവി ജി മകള 61

3 ഗേണശൻനായർ  ആർ മകന 56

4 േമാഹനൻനായർ ആർ മകന 54

5 രാധാകഷൻനായർ ആർ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 65

2 ഫിേലാമിന രാജ മകള 55

3 ലാലി ഡി റി മകള 50

4 ഷീല ഡി റി മകള 49

5 േസവ്ർ ഡി റി മകന 47

6 അമിണി ഡി റി മകന 39
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-21571/2021 24-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിതാറാണി എസ  ബി  ഉചകട

പി ഒ, കളതർ, ശീരാമസദനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവിസ സംബനമായ ആവശ്തിനേവണിയം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

േമാഹൻകമാർ െക പി , ഉചകട പി ഒ, കളതർ, ശീരാമസദനതിൽ , േബാധിപിച അേപക   കളതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  14-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപണ്.  പിതാവ ജീവിചിരിപില.   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. 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. 

 
:എ1-20628/2021 17-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാരിഅമ എസ

അമരവിള പി ഒ, േകാഴിവിള, കമാരി ഭവൻ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ അനകല്ങൾകേവണിയം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില വിേലജില   പേരതയെട മകള

പമീള പി , കാരേകാണം പി ഒ, അറവിളാകം, സകതം , േബാധിപിച അേപക   െകാലയില, കനതകാൽ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

   29-03-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം പിതാവം ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ

 സംരകണതിലാണ. 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 ശാന എസ ഭാര് 50

2 എസ വിനയ മകള 22

3 സവിത എസ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻകമാർ െക പി ഭരതാവ 56

2 േരവതി എം എസ മകള 19

3 പാർവതി എം എസ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള പി മകള 42
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2 െമൗമിതപദീപ(മരണെപട മകൻ
പദീപകമാറിൻെറ ഭാര്)

മകെന ഭാര് 38

3 േശ്ത പി നായർ(""     "         "
മകൾ)

പൗതി 16

4 േശയംദീപ പി(""       '         '
മകൻ)

പൗതൻ 5

5 സരസ്തി'അമ അമ 93
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ 8-20629/2021    16-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   തിരപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എസ സേരഷകമാർ

തിരപറം പി  ഒ ,പതൻകട ,എം എസ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  തമിഴാട ഹൗസിംഗ േകാപേററീവ

െസാൈസറി കഴിതറയ ശാഖയിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപറം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജ പങജം ,  തിരപറം പി  ഒ ,പതൻകട ,എം എസ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക

തിരപറം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില മാതാവ ജീവിചിരിപണ്  

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ പങജം ഭാര് 60

2 ഹഷിൻ   എസ പി മകന 25

3 ഹർഷ എസ പി മകള 23
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ1-21090/2021 18-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില    െനയാറിൻകര പി ഒ ചിറാേകാട േപേഴാടകഴി േതാടവരമിൽ

വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ നായർ എം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന േപരിൽ

ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മാറ് ആവിശ്ങൾകേവണിയം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനയാറിങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനികാേദവി വി , െനയാറിൻകര പി ഒ ചിറാേകാട േപേഴാടകഴി േതാടവരമിൽ

വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനികാേദവി ഭാര് 67

2 അജികമാർ എം മകന 47

3 ശീകല സി മകള 46

4 അജിത സി മകള 45
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ5-19336/2021 22-09-2021
 
  കാടാകട താലകിൽ മണർകര വിേലജിൽ േകാടർ  പി  ഒ  ഉതരംേകാട  കരനറേകാണം കിഴകിൻകര വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവൻ എസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ സംബനമായ

ആവശ്തിനം മറാവശ്ങൾകമായി  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്

സേരാജം റി, കാേരാട വിേലജിൽ അയിര പി ഒ അയിര പഴകാട വീടിൽ േബാധിപിച അേപക  കാേരാട, മണർകര

വിേലജ ഓഫീസർമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   24-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജം ഭാര് 62

2 ജിത ബി എസ മകന 26

3 ജിജി ബി ആസ @ സജിത് മകന 24
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ1-17847/2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജയൻ ബി എസ  നരവാമട പ

ി ഒ പളിചൽ െമാടമട 7/620 കലകതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളിചല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിന റി എസ ,നരവാമട പി ഒ പളിചൽ െമാടമട 7/620 കലകതിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില  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. 

 
:എ5-20729/2021 18-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി പഭാകരൻ തമി  പാമടകട പി

ഒ നൂർവടം മാണികവിളാകത വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ െപൻഷൻ സംബനമ

ായ  ആവശ്തിനേവണിയം  മറ  ആവശ്തിനം    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ സേഹാദരി രാജി വി  പാമടകട പി ഒ നൂർവടം മാണികവിളാകത വീടിൽ   േബാധിപിച അേപക   കളതര

, കനതകാൽ, വടിയർകാവ, മണകാട   വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപിലാെയനം  പേരതൻ  അവിവാഹിതനാെണനം  അറിയന  .  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിന റി എസ ഭാര് 51

2 അഞനാേദവി എം എസ മകള 28

3 മീര എം എസ മകള 24

4 ഭാസരാംഗി അമ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി േമാഹനൻ തമി സേഹാദരൻ 68

2 ശശികല തങചി വി സേഹാദരി 64

3 ജയശീ തങചി വി സേഹാദരി 59
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:എ8-21131/2021 18-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഉണി കഷൻ  മറിയേതാട

ം  ഭഗവതി  വിലാസം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എം  എ  സി  റി  േകാടതിയിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ആശാലത എ  മറിയേതാടം ഭഗവതി വിലാസം , േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-03-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    ൈമനര സനാനങൾ   താെഴയള   ലിസില  കമനമര  1-നെറ

സംരകണതിലാണ. 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. 

 
:എ1-20800/2021 17-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഭാസരൻനാടാർ

െനയാറിൻകര പി ഒ േമേലചണവിള വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനയാറിൻകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക പഭാവതി  െനയാറിൻകര പി ഒ േമേലചണവിള വീടിൽ   േബാധിപിച

അേപക   െനയാറിങര, വിഴിഞം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 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. 

 
:എ1-19651/2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടി ജി  പയറവിള പി ഒ

4 ജി സേരഷ തമി സേഹാദരൻ 56

5 ജി അനിൽകമാർ തമി സേഹാദരൻ 52

6 വി രാജി സേഹാദരി 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശാലത എ ഭാര് 45

2 േദവികഷ എ മകള 16

3 ആര്കഷ എ മകള 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പഭാവതി ഭാര് 80

2 സലാറാണി ബി പി മകള 52
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പയറവിള ലകി മനിരതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള െപൻഷൻ കടിശിക

ആണകെളയാണ വാങനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടകള വിേലജില   പേരതയെട മകന എസ ജിനൻ , പയറവിള പി ഒ പയറവിള ലകി മനിരതിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം മകൻ ശീകമാറം

ജീവിചിരിപിലാെയനം  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. 

 
:എ8-20794/2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീർ എം ബി  ബാലരാമപര

ം  ഐതിയർ  പാവിള   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  േകമനിധി  േബാർഡിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ബാലരാമപരം

വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ഷാജിത  എസ ബാലരാമപരം  ഐതിയർ  പാവിള   വീടിൽ   േബാധിപിച  അേപക

ബാലരാമപരം,കനതകാൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ രാേജനൻ മകന 69

2 എ ഉഷകമാരി മകള 65

3 എസ ജിനൻ മകന 59

4 ശീജിത് ശീകമാർ മരണെപട മകൻ
ശീകമാറിെൻറ  മകൻ

പൗതൻ 42

5 രഞിത് ശീകമാർ     "          " പൗതൻ 39

6 സജിത് ശീകമാർ      "          " പൗതൻ 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജിത എസ ഭാര് 46

2 അൻസീന എസ എൻ മകള 25

3 അൻസിയ എസ എൻ മകള 22

4 സൈലഖാബീവി അമ 66
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ8-20536/2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കനതകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കനതകാൽ െചറവേകാണ

ം പാവറതലയൽ രാേജഷ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ വിവിധ സർകാർ ആവശ്ങൾകം മറ്

ആവശ്തിനo   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതകാൽ വിേലജില   പേരതനെറ

സേഹാദരൻ പദീപകമാർ , കനതകാൽ െചറവേകാണം പാവറതലയൽ , േബാധിപിച അേപക   കനതകാൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-05-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാെയനം പേരതൻ അവിവാഹിതനം

നിസനതിയനമാെണനം അറിവായിരന.  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. 

 
:എ1-36864/2019 17-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ എസ  േനമം പി ഒ

പളിചൽ പനവിളാകത്  പതൻവീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ ഭമി  ഏെറടകൽ

നടപടിയമായി   ബനെപട്   െറയിൽേവയിൽ   ഹാജരാകനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതയെട മകള തങമണി റി  േനമം പി ഒ പളിചൽ

പനവിളാകത് പതൻവീടിൽ േബാധിപിച അേപക  പളിചല വിേലജഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  07-08-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം

മകൻ  ബാബ  പി  യം  ജീവിചിരിപില.    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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപകമാർ സേഹാദരൻ 38

2 രതീഷകമാർ സേഹാദരൻ 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി റി മകള 62

2 സബിത എസ (മരണെപട മകൻ
ബാബവിെൻറ മകൾ)

പൗതി 36

3 മേകഷ (മരണെപട മകൻ ബാബവിെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 33
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:എ1-20810/2021 17-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പവാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിഷപദീപ  പവാർ െവളതാരവിള

കാർതികയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ഇൻഷറൻസ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനo   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഐശ്ര്  രാേജനൻ  പവാർ െവളതാരവിള  കാർതികയിൽ  േബാധിപിച  അേപക   പവാര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  പിതാവ  പദീപകമാർ  ജീവിചിരിപണ്.     ൈമനര   താെഴയള    ലിസില   കമനമര   1-നെറ

സംരകണതിലാണ. 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. 

 
:എ1-20706/2021 17-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ ബി െക  നരവാമട പ

ി ഒ േമെലെചമണിൽ ൈകലാസം പി പി 6/605-ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ലഭികാനള

െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ്  ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളിചല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മലിക ആർ എസ  നരവാമട പി ഒ േമെലെചമണിൽ ൈകലാസം പി പി 6/605-ൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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. 

 
:എ1-21760/2021 03-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പരശവയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ  പാറശാല

പരശവയൽ മണറയൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിനo  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പരശവയൽ  വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐശ്ര് രാേജനൻ ഭാര് 30

2 ദിയവിഷണ മകള 2

3 വിജയകമാരി എസ അമ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക ആർ എസ ഭാര് 60

2 ശബരി വി എം മകന 41

3 ശ്ാമ വി എം മകള 35
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സേനാഷകമാർ ആർ എസ , പാറശാല പരശവയൽ മണറയൽ  േബാധിപിച അേപക  പരശവയൽ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2013-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം  ഏക മകൾ സകമാരി  അമയം ജീവിചിരിപില.    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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ആർ എസ നായർ മരണെപട
മകൾ സകമാരി അമയെട മകൾ

പൗതി 47

2 സേരഷ ആർ എസ മരണെപട മകൾ
സകമാരി അമയെട മകൻ

പൗതൻ 45

3 സേനാഷകമാർ ആർ എസ
മരണെപട മകൾ സകമാരി അമയെട
മകൻ

പൗതൻ 43
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ1-21680/2021 30-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരിരാജി എ  െനയാറിൻകര പ

ി  ഒ  ആർ സി  സീറ്  പുവിളാകത്  പതൻ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   പേരതയെട േപരിൽ ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം  മറ്  ആവിശ്ങൾകേവണിയം     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനയാറിങര വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷനി വി , െനയാറിൻകര പി ഒ ആർ സി സീറ് പുവിളാകത് പതൻ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2017 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി എം മകള 44

2 ആനണി ബി മകന 42

3 രാജൻ വി മകന 40

4 ൈഷനി വി മകള 36
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