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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-26461/2021 10-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില    അയിരപാറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഗിരിജാേദവി  &ജ

ി തളസീധരൻനായർ  ശീരമ്ം ഉതിയറമല ചനവിള കാടായിേകാണം പി ഒ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്

മറാവശ്ങൾകമായി            ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ  മകള ജി

േരണകാേദവി േബാധിപിച അേപക   അയിരപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    08-11-2020  25-10-2010 എനീ  തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതെൻറ 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. 

 
:ജി3-26496/2021 13-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ നായർ

ൈതവിളാകത്  വീട  TC28/456  (2  )പാൽകളങര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറാവശ്ങൾകമായി

അവകാശ സർടിഫികറ് ആവശ്െപടെകാണ്  പേരതനെറ മകന ശബരീനാഥ സി വി േബാധിപിച അേപക   വഞിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-06-2021  -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. 

 
:ജി3-26491/2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ എ  മഹാലകി ഭവ

ൻ TC43/ 657(1)കമേലശ്രം മണകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറാവശ്ങൾകമായി  അവകാശ

സർടിഫികറ് ആവശ്െപടെകാണ്   പേരതനെറ ഭാര് പിയറാണി െക േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി  േരണകാേദവി മകള 44

2 ടി  ഹരിപസാദ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി ഭാര് 67

2 ശബരീനാഥ സി വി മകന 38

8948 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-26493/2021 13-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതീഷ എസ  TC 143/115

6  ശീവിനായകം  മടതറ  വടവത്  േകതതിന  സമീപം  വളകടവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്

മറാവശ്ങൾകമായി  അവകാശ സർടിഫികറ് ആവശ്െപടെകാണ്  പേരതനെറ ഭാര് സിത െക േബാധിപിച അേപക

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2019-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. 

 
:ജി3-27177/2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  പഷം എ  TC 47/961  കനിൻപറ

ം  ഹൗസ പനറ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറാവശ്ങൾകമായി   അവകാശ സർടിഫികറ്

ആവശ്െപടെകാണ്  പേരതെൻറ മകന ജഡ പി േബാധിപിച അേപക   മടതറ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയറാണി െക ഭാര് 38

2 അർചന നായർ എം പി മകള 18

3 രാധമ പി അമ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിത െക ഭാര് 39

2 സഭദ ജി അമ 62

3 രശി രതീഷ മകള 14

4 േറാഷൻ ആർ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി സലിജ പി മകള 54

2 സജിൻ പി മകന 52
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:ജി3-27175/ 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപകമാരൻ നായർ സി  TC

43/522/1 െപാനെവടാൻകഴി ആര്ൻകഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറാവശ്ങൾകമായി  അവകാശ

സർടിഫികറ് ആവശ്െപടെകാണ്   പേരതനെറ ഭാര് ശീലത െക േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2020-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. 

 
:ജി3-26998/2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബാഷ ബി പി  ചിതപരി

TC30/1344 േപട ൈഹസകൾ േറാഡ അമലതമക്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറാവശ്ങൾകമായി

അവകാശ സർടിഫികറ് ആവശ്െപടെകാണ്   പേരതനെറ ഭാര് ജയലകി േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ

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

10-2020-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. 

 
:ജി3-27537/2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജലാലദീൻ  സജല മൻസി

ൽ  പതകറിചി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറാവശ്ങൾകമായി   അവകാശ  സർടിഫികറ്

3 സതീഷ മകന 50

4 സതി മകള 48

5 സനിത മകള 46

6 ജഡ പി മകന 42

7 സിബിൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത െക ഭാര് 56

2 രാേകഷ ജി നായർ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി ഭാര് 73

2 ഗീതി എസ മകള 42

3 മിഥൻ സബാഷ മകന 36

4 ഉമയമ അമ 95
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ആവശ്െപടെകാണ് പേരതനെറ ഭാര് സൗദാബീവി  േബാധിപിച അേപക   കഠിനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-27267/ 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി നാഗപൻ  TC69/59 ചിതി

ര  പനറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറാവശ്ങൾകമായി   അവകാശ  സർടിഫികറ്

ആവശ്െപടെകാണ്  പേരതനെറ ഭാര് സകമാരി  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-08-2020-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 സൗദാബീവി ഭാര് 60

2 സജല എസ മകള 39

3 സജന എസ െജ മകള 36

4 ജിലാസ െജ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരി ഭാര് 71

2 വിേനാദ കമാർ മകന 50

3 വിനയ കമാർ മകന 45

4 വിമൽ കമാർ മകന 42
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-26475/2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപകമാരൻ നായർ െക എസ

TC43/  1098  പതാലയം വടവത് വളകടവ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറാവശ്ങൾകമായി

അവകാശ സർടിഫികറ് ആവശ്െപടെകാണ് പേരതനെറ ഭാര് ശീലത ആർ പി േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-27538/2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമബിൾ േമരി  ജിേനാവ ഹൗസ

് മര്നാട പതകറിചി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറാവശ്ങൾകമായി  അവകാശ സർടിഫികറ്

ആവശ്െപടെകാണ്  പേരതയെട മകന സാർവിൻ  േബാധിപിച അേപക   കഠിനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-03-2014-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 ശീലത ആർ പി ഭാര് 44

2 േഗാകൽ കഷ ജി എസ മകന 21

3 ശാവണ ജി എസ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാർവിൻ മകന 44

2 െജയവിൻ മകന 41

3 പനിയമ മകള 39

4 െജനറ് െഫലികസ മകള 38

5 സിമി മകള 36

6 ജസിൻ മകന 35

7 ജേനാവ മകള 33
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:ജി3-27539/2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില കഠിനംകളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നബീസാ ബീവി നബീസ മൻസിൽ

പടിഞാറമക ചിറാറമക പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറാവശ്ങൾകമായി  അവകാശ സർടിഫികറ്

ആവശ്െപടെകാണ്   പേരതയെട മകന പി അലി  േബാധിപിച അേപക കഠിനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    22-06-2021-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. 

 
:ജി3-27536/2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡാമിനിക  ഷാമിനി േകാേടജ

് മര്നാട പതൻകറിചി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകമായി  അവകാശ സർടിഫികറ്

ആവശ്െപടെകാണ്     പേരതനെറ മകന മര്ദാസൻ ഡി  േബാധിപിച അേപക  കഠിനംകളം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2007-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. 

 
:ജി3-8314/2021 13-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി ബി  െനടമൺ വീട

പൗണ്കടവ വലിയേവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറാവശ്ങൾകമായി  അവകാശ സർടിഫികറ്

ആവശ്െപടെകാണ് പേരതനെറ മകള മാജിത ബി േബാധിപിച അേപക  ആറിപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  07-06-2017-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകഞ് പി മകന 69

2 പി അലി മകന 66

3 റാഹില ബീവി മകള 60

4 ഹാഷീം മകന 56

5 തനജ എൻ മകള 40

6 നവാസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡാളി മകള 38

2 മര്ദാസൻ ഡി മകന 30
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-28049/2021 14-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ എൽ  ഇൻഡസിയൽ

എസേററ്  പി ഒ േകാലിയാേകാട പഴവീടവിളാകത് വീട    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാപകടൻ െക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021-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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-28051/2021 14-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   വടിയരകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാവിനപിള റി

െകാടങാനർ പി ഒ ആലംകഴിവിള KMJRA-H3(1)TC 10/455(1)പരം എന വിലാസതിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് േപമകമാരി ആർ േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാജിത ബി മകള 50

2 പബിത ബി മകള 46

3 മഞജഷ ബി മകള 39

4 മഹിജ ബി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാപകടൻ െക മകന 71

2 രാജേഗാപാൽ െക മകന 67

3 െക വിജയകമാർ മകന 64

4 സേരഷ കമാർ െക മകന 59

5 എസ ലളിതാംബിക മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമകമാരി ആർ ഭാര് 64

2 ശീനി ജി പി മകന 39

3 പിയ ജി പി മകള 38
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:ജി4-28094/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങാപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ എസ  െചമഴനി പ

ി ഒ അമതവിള വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സരള െജ േബാധിപിച അേപക   പാങാപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-28095/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങാപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന അമ  പാങപാറ പി

ഒ  ൈകരളി  നഗർ  മഴികൽ  വീട   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സേനാജ എസ േബാധിപിച  അേപക   പാങാപറ വിേലജ

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

06-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-28097/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൈസബ ബീവി  േനമം പി ഒ ശിവ

ൻ  േകാവിൽ  േറാഡ അസലം  മൻസിൽ  TC49/2057    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ റഷീദ എസ  േബാധിപിച അേപക

േനമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2020-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള െജ ഭാര് 65

2 ബിജ എസ മകന 47

3 ബിന എസ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന എസ മകള 48

2 സേനാജ എസ മകന 42
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീമാകണ് എഫ അമ 71

2 റഷീദ എസ ഭരതാവ 50

3 മഹമദ അസലം ആർ മകന 21

4 ആലിയ റഷീദ എൻ മകള 19
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി4-28136/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ നായർ െക

വടിയർകാവ പി  ഒ  ചിതനഗർ TC35/2529  ഗൗരിപഭ (G-1)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  െക ഗൗരികടി  അമ േബാധിപിച

അേപക   വടിയരകാവ 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. 

 
:ജി4-28140/2021 14-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില  േപരരകട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനൽ ദാസ എസ പി

െകാടങാനർ പി  ഒ വടിയർകാവ മലമഗൾ 6/മണലയം സനൽ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് നിമ െജ പി േബാധിപിച

അേപക   േപരരകട 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 ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-26300/2021 14-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   പാങാപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയേമാഹനൻ നായർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഗൗരി അമ ഭാര് 74

2 പദീപ പി നായർ മകന 49

3 പസാദ പി നായർ മകന 48

4 പശാന് പി നായർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിമ െജ പി ഭാര് 33

2 ലിേയാൺ എസ എൻ മകന 6
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ഇടവേകാട വാർഡ കലംപളി കനത് വിളാകത്  േമെല പതൻ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അമ സകമാരി അമ എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2020-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. 

 
:ജി4-28314/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ഹരിഹരൻ  ആറമട പി ഒ

ദാസ നഗർ ശീകപ TC18/1397/1(48/1447)   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന എച് സബഹണ്ൻ േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

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

07-2019-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 സകമാരി അമ എസ അമ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എച് സബലകി ഭാര് 65

2 എച് സബഹണ്ൻ മകന 47
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-30634/2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ സദാനനൻ  SFS Cyber

PalmsTC  97/2139  (38)  TC  സിൽവർ  േബാക്  കരിമണൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്

മറാവശ്ങൾകമായി  അവകാശ സർടിഫികറ് ആവശ്െപടെകാണ്   പേരതനെറ ഭാര് സിത എസ േദവി േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-03-2021-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. 

 
:ജി4-28312/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനകര രാമൻകടി  തിരമല പി

ഒ ജയ നഗർ TC 8/311 േരണക നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാധിക േദവി റി  ആർ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-08-2020-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. 

 
:ജി4-27984/2021 14-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിലാസിനി  അമ ബി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിത എസ േദവി ഭാര് 36

2 നനേഗാപൻ ജി എസ മകന 18

3 ജഗദമ അമ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരണക േദവി മകള 54

2 രാധിക േദവി റി ആർ മകള 52

3 റി ആർ രാഗിണി േദവി മകള 50
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േപരർകട  പി  ഒ  ഇനിര  നഗർ  31/338  നയ  TC  5  /  266/1  BGRA  11   രാമചന എന വിലാസതിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട

വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാജ ആർ വി േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021  -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. 

 
:ജി4-27931/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കളിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘ സി  െവളായണി പി ഒ

വണിതടം  മംഗാവവിള  വീട  എന  വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സേരഷ ആർ േബാധിപിച അേപക

കളിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-12-2020-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. 

 
:ജി4-27929/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധസദനൻ എൻ  േകാവള

ം  െവളാർ  പി  ഒ  േമഘ  ഭവൻ  എന  വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സലഭ എസ  േബാധിപിച അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാജ ആർ വി മകന 52

2 അർചന എ എസ  മരണെപട മകൻ
അേനാജ ആർ വി-യെട  മകൾ

പൗതി 23

3 അു വജ എ എസ മരണെപട മകൻ
അേനാജ ആർ വി-യെട  മകൾ

പൗതി 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസനി ഭാര് 60

2 സേരഷ ആർ മകന 42

3 ബിന ആർ മകന 40

4 ഷിബ ആർ മകന 38
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-27908/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ അരണാചലം  െനടയം പ

ി  ഒ  മണലയം േറാഡ അരണാലയ എന വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന രഞിത എ േബാധിപിച അേപക

േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2020-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. 

 
:ജി4-27916/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജിത് എം െജ  മീനാങൽ പി

ഒ  പാറമക്   നിഷ  േകാേടജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് അഖില എസ എ  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4=27851/2021 14-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാമതി അമ 94

2 സലഭ എസ ഭാര് 43

3 േമഘ എസ എം മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാരാഗിണി ഭാര് 65

2 രഞിത എ മകന 43

3 രാജീവ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഖില എസ എ ഭാര് 29

2 റിഥിക എസ എ മകള 5
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 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനകമാരി ബി  കരമന പി ഒ

W  4  ശാസി  നഗർ  TC  20/1658  എന വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ഭദൻ വി   േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-01-2020-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. 

 
:ജി4-27560/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലിം എ എം  േനമം പി ഒ പഴയ

കരയാമണപം TC 53/ 1390 SR മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന   അബദൽ റഹിം എസ  േബാധിപിച അേപക   േനമം 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-23739/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവനചനൻ നായർ  െനടയം പ

ി  ഒ  കറിയാംമട  ശാലിനി  ഭവനിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഗീത  േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2015-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ വിശ്നാഥൻ നായർ ഭരതാവ 86

2 മിനി എൻ മകള 59

3 നിമി എൻ മകള 57

4 ഭദൻ വി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റജില പി ഭാര് 53

2 െഷറീന എസ ആർ മകള 28

3 അബദൽ റഹിം എസ  ആർ മകന 26
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 55

2 ശാലിനി മകള 38

3 ശാനിനി ജി നായർ മകള 35

4 ജയചനൻ മകന 33
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി4-27958/2021 14-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മദനകമാർ  മടയാട

െവങാനർ  ചനകരി  ഹരിശീ  എന  വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  രതി   േബാധിപിച  അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2020-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. 

 
:ജി4-16415/2020  14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങാപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി സേരനൻ  CRP നഗർ ടവ

ർ വയ S R ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രമ സേരനൻ  േബാധിപിച അേപക   പാങാപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-02-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-25601/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസിം ഇ  ൈകപളി വീട

ചിറാറമക്  പി  ഒ    കണിയാപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷണമ അമ 81

2 രതി ഭാര് 51

3 രമാേദവി ആർ എം മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ സേരനൻ ഭാര് 56

2 എസ ആർ നിഥിൻ മകന 25

3 എസ ആർ മിഥൻ മകന 28
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േസാഫിയ എസ  േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-27206/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലമ പി  തടാൻ കരിയിൽ വീട

 കരിയിൽ  കഴകടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറാവശ്ങൾകായി   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള  ഓമന െക  േബാധിപിച അേപക

കഴകടം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2018-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 േസാഫിയ എസ ഭാര് 39

2 നാസില എൻ എസ
(ആദ്ഭാര്യിെല മകൾ)

മകള 17

3 നാഫിഹ എൻ എസ       (രണാം
ഭാര്യിെല മകൻ)

മകന 13

4 നിയാസ െമാഹമദ എൻ  (രണാം
ഭാര്യിെല മകൻ)

മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന െക മകള 59

2 വിജയകമാരി മകള 57

3 സഞ റി മകന 48

4 മഞ െക മകള 42

5 സംഗീത എസ പേരതനായ മകൻ
സേരഷിെൻറ മകൾ

പൗതി 21

6 ആദിത്ൻ എസ എ  പേരതനായ മകൻ
സേരഷിെൻറ മകൻ

പൗതൻ 16
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി6-31967/2021 06-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനകമാർ, ചന വിലാസ

ം  അലതറ  ശീകാര്ം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജി ആർ  േബാധിപിച അേപക

െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2017  -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 രാജി ആർ ഭാര് 46

2 പാർവതി േമാഹൻ മകള 23

3 പവി േമാഹൻ മകന 19
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി4-25875/2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണൻകടി  െനലിവിള പി ഒ െവണിയർ മാവ വി

ള  അരതട്  പതൻ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  ലീല എൻ  േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല എൻ ഭാര് 70

2 ബീന എൽ           മരണെപട മകൻ
ഷാജിയെട ഭാര്

മകെന ഭാര് 48

3 ആകാശ എസ ബി     മരണെപട മകൻ
ഷാജിയെട മകൻ

പൗതൻ 20

4 അഞന എസ ബി     മരണെപട മകൻ
ഷാജിയെട മകൾ

പൗതി 16

5 സപന് റി എസ      മരണെപട മകൻ
ഷിജിയെട ഭാര്

മകെന ഭാര് 31

6 േരാഹിത എസ എസ   മരണെപട മകൻ
ഷിജിയെട മകൻ

പൗതൻ 8
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-28174/2021 23-08-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശീ എസ എസ  TC 1-C-271

2  സാകല്  Opp.  Police  Station  കഴകടo  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറാവശ്ങൾകായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ ശങരൻകടി നായർ പി െക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2020-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. 

 
:ജി3-32051/2021 11-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അണർേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനപ എ െക  ആരതി

വീട  Near  EVUP School  െകായർേകാണം വാർഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറാവശ്ങൾകായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണർേകാണം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന സി

െക േബാധിപിച അേപക   അണർേകാണം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021-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. 

 
:ജി6-26170/2021 11-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശങരൻകടി നായർ പി െക (രണാം
ഭർതാവ)

ഭരതാവ 68

2 മായ െജ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി എസ അമ 70

2 സിന സി െക ഭാര് 44

3 ആരണികഷ എ നായർ മകള 13

4 ആദ്ർത്കഷ എ നായർ മകന 3
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 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വൽസല  മരകംപഴ പി ഒ

ആറാടമക്  കളിവിളാകം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട സേഹാദരി ഓമന േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ

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

10-2017-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-31944/2021 05-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസ ഗാഡിസ സീഫൻ  പജപ

ര  പി  ഒ  KRRA  24C  TC  19/805(2)  വടേശരിൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഭരതാവ ഇടികള േജാസഫ വടേശരിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021-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. 

 
:ജി2-24808/2021 22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടരാജൻ െക  TC 62/935

േമലാപറത് പതൻ വീട െകാഞിറവിള മണകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് തങമണി ആർ  േബാധിപിച അേപക

മണകാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2021-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന റി സേഹാദരി 65

2 സശീല റി സേഹാദരി 60

3 സാലിൻ സേഹാദരൻ 58

4 ഉഷ റി സേഹാദരി 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇടികള േജാസഫ വടേശരിൽ ഭരതാവ 63

2 േജാസഫ ഇടികള വടേശരിൽ മകന 32

3 േജാബിൻ ഇടികള വടേശരിൽ മകന 27
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-30764/2021  28-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയാംബിക  ഡി

വടിയർകാവ പി ഒ കരവികാട ഏറായർേകാണം േറാഡ TC 6/2450 (5) േലാടസ ൈലൻ ശീൈശല  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

മകള നനിനി വി എസ േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

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. 

 
:ജി4-30763/2021 29-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേമാഹനൻ ബി

വടിയർകാവ പി  ഒ  കരവികാട ഏറയർേകാണം േറാഡ ശീൈശലം വീട  GRA 1226  TC 6/2450  (5)  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര് നനിനി വി എസ േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021-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. 

 
:ജി2-27371/2021 29-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ആർ ഭാര് 49

2 സേമഷ എൻ മകന 28

3 സമിേമാൾ റി എൻ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നനിനി വി എസ മകള 48

2 അർചന വി എസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ പി അമ 77

2 നനിനി വി എസ ഭാര് 48

3 േദവിക എൻ ആർ മകള 18

4 പവിത എൻ ആർ മകള 12
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 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ ജി  50/235 (1) േമഘ

KSRA-6 കാലടി സൗത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ വി  മണിയൻ  േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര

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

 
:ജി6-28463/2021 30-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കരവിള  ഊറകഴി

ഓഫീേസഴസ നഗർ-11  TC-26/759  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള മിനി കരവിള ,േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-31238/2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ നായർ ആർ

ജനനി TC 7/1131(2) കടാംവിള  േറാഡ വടിയർകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  പതിനി  അമ എൽ േബാധിപിച

അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി മണിയൻ ഭരതാവ 68

2 സേനാഷ എം മകന 41

3 സജീഷ എം മകന 39

4 സനൽ എം മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ഒ അചാമ ഭാര് 79

2 മാതയ കരവിള മകന 52

3 മിനി കരവിള മകള 48
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി അമ ഭാര് 78

2 ജീന െജ പി മകള 48

3 റീന െജ പി മകള 47
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2/15344/2021    22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എസ സാബ   എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപനകന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള രശി  സാബ ,േബാധിപിച അേപക   കടപനകന്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-26485/2021    22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാർ  55/205 ,ൈതവി

ള  പതൻവീട,  കാലടിസത്  .കരമന  പി  ഒ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബി സജ , 55/205

,ൈതവിള പതൻവീട, കാലടിസത് .കരമന പി ഒ    , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2020  -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. 

 
:ജി2-26486/2021     22-09-2021
 
   തിരവനനപരം   താലകില    മണകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശാരദ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനസാബ ഭാര് 50

2 േറാബിൻ വി സാബ മകന 24

3 രശി സാബ മകള 19

4 റിയ സാബ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി സജ ഭാര് 52

2 ജിജിേമാൾ എസ മകള 33

3 ലിജിേമാൾ എസ മകള 31
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ലതഭവൻ,ആനതാനം,െനടങാട,കരമന പി  ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മണകാട  വിേലജില    പേരതയെട  മകള ഷീല  ,

ലതഭവൻ,ആനതാനം,െനടങാട,കരമന പി  ഒ   ,  േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2019  -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. 

 
:ജി2-26488/2021    22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ ശാനകമാരി അമ  ലകി

വിലാസ  ,െപരമഴതർ,െനയാറിൻകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ശ്ാംലാൽ എസ ,

ലകി വിലാസ ,െപരമഴതർ,െനയാറിൻകര , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
:ജി2-26872/2021    22-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീത സി  വി  എസ

ഭവൻ,കടിയാട,കടപർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ശാസമംഗലം   വിേലജില   പേരതയെട മകന വിഷ കമാർ െജ എസ , വി എസ

ഭവൻ,കടിയാട,കടപർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക    ശാസമംഗലം   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല മകള 48

2 െക ബാബ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എസ  എസ മകള 56

2 ശ്ാംലാൽ എസ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിഷ കമാർ െജ എസ മകന 33
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:ജി2-26921/2021     22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം ബാബ  ടി സി 4/1405(1

)  വിസയ,കറവൻേകാണം,കവടിയാർ  പി  ഒ        എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ മകള നിഷ ബാബ  , ടി

സി 4/1405(1) വിസയ,കറവൻേകാണം,കവടിയാർ പി  ഒ      ,  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -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. 

 
:ജി2-26810/2021    22-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    കടപനകന്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വൽസല  േദവി

S54,വിഗേനഷഭവൻ,രാമപരം,മേകാലയൽ പി  ഒ,കടപനകന്  ഔട്േഗാത്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില

പേരതയെട മകള ശീകല ജി  വി  ,  S54,വിഗേനഷഭവൻ,രാമപരം,മേകാലയൽ പി  ഒ,കടപനകന്  ഔട്േഗാത്   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -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. 

 

2 െജ നനകമാർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ ബാബ മകള 39

2 നിഷ ബാബ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല ജി വി മകള 53

2 ശീലത ജി വി മകള 51

3 അനിത ജി വി മകള 50
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 2 -26342/2021 22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസഗാൾ കാേസാ,  േഗസ, ടി സി

34 / 1782 (1),അഴിവിളാകം ,വലിയതറ, വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരികമലം , േഗസ, ടി സി

34/1782(1),അഴിവിളാകം ,വലിയതറ, വളകടവ പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -26489/ 2021 22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഇകബാൽ എം,  ടി സി 49 /14

4  ,കമേലശ്രം,  കലാടമക്,  മണകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െമഹറനിസ , ടി സി 49

/144, കമേലശ്രം, കലാടമക്, മണകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -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. 

 
:ജി 2 -26779/ 2021 22-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികമലം ഭാര് 65

2 ആതിര ൈസഗാൾ മകള 36

3 ആരതി ൈസഗാൾ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമഹറനിസ ഭാര് 63

2 ആമിന എം മകള 43

3 ഐഷ ഇകബാൽ മകള 40

4 മഹമദ എം മകന 37

5 മഹമദ ഇസയിൽ മകന 32
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 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീദിവ് ദിലീപ , രാജഭവൻ, ടി സി

30/794,കാഞിരംവിളാകം  േകതതിന  സമീപം,  േപട  പി  ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാജ

െജ , രാജഭവൻ, ടി സി  30/794,കാഞിരംവിളാകം േകതതിന സമീപം, േപട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ

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

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 26724/ 2021 22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില ടി സി 50/1135 (55/2942),ടി എം നഗർ,   സി 40 ,തളിയൽ,കരമന പി

ഒ എന വിലാസതിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി രാമകഷൻ േപാറി ,ജി സരസ്തി അമാൾ   എനിവരെട

അവകാശിക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ

മകന എസ ആർ വാസേദവ  േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില വി രാമകഷൻ േപാറി ,ജി സരസ്തി അമാൾ എനിവർ

യഥാകമം  28-05-2021, 06-08-2017  എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതതരെട  നിയമനസത അവകാശിയായി

താെഴ പറയന ഒരാൾ  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 3 -28453/ 2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനലാബ്ദീൻ   ൈസന വില

,  ൈസനിക സൾ കഴകടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഫീഖ , ൈസന വില, ൈസനിക സൾ

കഴകടം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കഴകടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജ െജ ഭരതാവ 45

2 ഹവിഷിക രാജ മകള 7

3 ഹർഷിക രാജ മകള 3

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ആർ വാസേദവ മകന 47
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -25185/ 2021 22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനയചനൻ എനയാളെട

അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

ശാസാമാംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ വിനയചനൻ  േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -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. 

 
:ജി 4 28753/ 2021 20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  കലിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാബിൻസൺ ഐ,  പറങിമാംവി

ള വീട,  കാകാമല,  കലിയർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന ആർ , പറങിമാംവിള വീട, കാകാമല,

കലിയർ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക  കലിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള 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 റഫീഖ ഭാര് 63

2 ജസീം മകന 39

3 ഷമീം മകന 36

4 ജിഷ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ വിനയചനൻ ഭാര് 59

2 റികി വിനയചനൻ മകന 32

3 തഷാര വിനയചനൻ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ആർ ഭാര് 60

2 അനിത സാൾടർ മകള 40
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2-28282/2021 12-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസമബീവി എം  TC

15/77/2 (29/244) അയണിവിളാകം വീട ANRA-D2/ െവളയമലം ശാസതമംഗലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ ആവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള റംല എ

േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-10-2017  -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 െസൽ െസൽ അമീർ മകന 70

2 ഹാരിസൺ (മരണെപട മകൻ അമീറൽ
ഹൈസെൻറ മകൻ)

പൗതൻ 37

3 സീന എച് അമീർ (മരണെപട മകൻ
അമീറൽ ഹൈസെൻറ മകൾ)

പൗതി 35

4 ഷീബ (മരണെപട മകൾ ൈലലയെട
മകൾ)

പൗതി 42

5 അജിത് ബി (മരണെപട മകൾ
ൈലലയെട മകൻ)

പൗതൻ 40

6 റംല എ മകള 64

26th October 2021Revenue Department8979
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 4-28724/ 2021   20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ െക  േനമം പി വി

,ശാനിവിള,വാറവി ളാകത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      കലിയർ  വിേലജില   പേരതനെറ  മകന ശിവകമാർ  െക ,  േനമം  പി  വി

,ശാനിവിള,വാറവി ളാകത്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക     കലിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2018 -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. 

 
:ജി 4-27779/2021    20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാമതി  പി റി പി നഗർ

,ഈസ് ,േപാട് നമർ 36 ,ഗീതാലയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീത ജി , പി റി പി നഗർ ,ഈസ്

,േപാട് നമർ 36 ,ഗീതാലയം , േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
:ജി 4-27677/2021    20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലഖ ബീവി  പജപര പി ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസരാംഗി ഭാര് 69

2 ശിവകമാർ െക മകന 54

3 വിജയകമാർ െക മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമണി ജി മകള 56

2 രമ മകള 52

3 ഗീത ജി മകള 51
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,കാടേറാഡ  ,ഹൗസ  നമർ  KR  10,  ഖദീജ  മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഫൽ റഷീദ ,

പജപര പി ഒ ,കാടേറാഡ ,ഹൗസ നമർ KR 10, ഖദീജ മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര

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

 
:ജി 4-28767/2021 20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കരണാകരൻ നായർ  TC

64/1077 ചന ഭവൻ കരമം തിരവനനപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബി െക സമാേദവി , TC 64/1077 ചന ഭവൻ

കരമം തിരവനനപരം , േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2008 -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. 

 
:ജി 4-28773/ 2021 20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േനശൻ  പി  പി എസ സദനം

കരിയറവിള പാേലാടവിള മലയിൻകീഴ പി  ഓ വിളവർകൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കവിത െക , പി എസ

സദനം കരിയറവിള പാേലാടവിള മലയിൻകീഴ പി ഓ വിളവർകൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നൗഫൽ റഷീദ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി െക സമാേദവി മകള 57

2 രമ േദവി ബി െക മകള 59

3 െക അജിത കമാർ മകന 55

4 സേനാഷ കമാർ  െക മകന 52

5 സജിത കമാർ ബി െക മകന 51
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:ജി 4-29010/ 2021 20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവ  വി  TC 18/1654 േവേങാട

് റാണി ഭവൻ ആനയിടവഴി ആറാമട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ സജീവ , TC 18/1654 േവേങാട റാണി

ഭവൻ ആനയിടവഴി  ആറാമട പി  ഓ ,  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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. 

 
:ജി 4-28941/2021 20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം കഷൻകടി നായർ  കഷ

ഭവൻ കീഴണർ ഗാനിപരം ശീകാര്ം പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാങപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആർ പതകമാരി , കഷ ഭവൻ കീഴണർ

ഗാനിപരം ശീകാര്ം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   പാങപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2021 -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. 

 
:ജി 4 -26289/2021   20-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കവിത െക ഭാര് 38

2 എൻ െക ലാൽ മകന 10

3 പിൻസ എൻ െക മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ സജീവ ഭാര് 39

2 സശീല അമ 74

3 അനാമിക എസ മകള 14

4 അമദ എസ മകള 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ പതകമാരി ഭാര് 63

2 അരവിന് െക മകന 36

3 അഭിലാഷ െക മകന 33
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 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ എസ സേരഷ കമാർ

പാണൻവിള  വീട   TC10/88  വടിയർകാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീന സേരഷ

കമാർ , പാണൻവിള വീട  TC10/88 വടിയർകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021  -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. 

 
:ജി 4-23144/ 2021   20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പഭാകരൻ നായർ  തിരമല പ

ി ഒ േവടമക് VRA 52,TC 6/1683, ശീഗിരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ ലളിത ഭായി , തിരമല പി ഒ േവടമക്

VRA 52,TC 6/1683, ശീഗിരി , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2020 -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. 

 
:ജി 4 6721/2021   20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതല േദവി സി  കലിയർ പി ഒ

,വലംേകാട  ,വി  എസ  നിലയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലിയർ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സതീശകമാരൻ നായർ , കലിയർ പി ഒ

,വലംേകാട ,വി എസ നിലയം , േബാധിപിച അേപക   കലിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന സേരഷ കമാർ ഭാര് 48

2 ഗൗതം സേരഷ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ  ലളിത ഭായി ഭാര് 80

2 ശീകലാേദവി പി എൽ മകള 59

3 ശീലതാേദവി പി എൽ മകള 57

4 ഗിരി പസാദ പി എൽ മകള 54

5 പി എൽ ശീജാറാണി മകള 52
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീശകമാരൻ നായർ ഭരതാവ 63

2 സജിത വി എസ മകള 38

3 സജ വി എസ മകന 37
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 4-28613/2021    20-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േപരരകട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഇനിരയമ  എൽ

െനടയം,പാപാട  ,TC  7/176,േതജസ  നഗർ  ,ഇനീരവം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഐ സര് പഭ ,

െനടയം,പാപാട ,TC 7/176,േതജസ നഗർ ,ഇനീരവം  , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021  -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 4-25214/ 2021   20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിതാനന് ഡി സി   ആറാമട പി

ഒ  ,പനയാമഗൾ  ,TVRA  289,TC  18/475   ,െവണിലാ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ േശഖർ ,

ആറാമട പി ഒ ,പനയാമഗൾ ,TVRA 289,TC 18/475  ,െവണിലാ , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -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. 

 
:ജി 4-27555/2021    20-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േനമം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഡാ  .ആർ   നടരാജൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല രാജ , ൈകമനം,അമത നഗർ ,TC 55/442(5),H-18 , േബാധിപിച അേപക   േനമം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐ സര് പഭ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ േശഖർ അമ 58

2 നനിനി പസാദ ഭാര് 37
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ടിയാന    19-02-2021  -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. 

 
:ജി 4-28354/2021   20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ ജി  ആറാമട പി

ഒ ,െകാങളം,NRWA-C-58,TC 51-2488(1)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തിരമല   വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ശ്ാമള  ബി  ,  ആറാമട  പി  ഒ

,െകാങളം,NRWA-C-58,TC 51-2488(1) , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -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. 

 
:ജി 4-28018/ 2021   20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടിയമ പി ,എസ െക

ഗംഗാധരൻ  നായർ   ഊേകാട  പി  ഒ  ,ഊേകാട,െലനിൻ  േകാേടജ  ,സൗഹദ   നഗർ      എനയാളകളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     കലിയര

വിേലജില   പേരതരെട  മകള ഷീല കമാരി  ,  ഊേകാട പി  ഒ ,ഊേകാട,െലനിൻ േകാേടജ ,സൗഹദ  നഗർ   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   01-09-2008,29-2-2004 -എനീ തീയതികളിൽ     മരണെപടതായം പേരതരെട

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല രാജ ഭാര് 76

2 രമണ കമാർ സി എൻ മകന 49

3 പസന കമാർ സി എൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള ഭാര് 50

2 വിഷ എസ  എസ മകന 20

3 ൈവഷവി എസ  എസ മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീലാ കമാരി മകള 58
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:ജി 4-28297/ 2021   20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ വി എസ  തിരമ

ല  പി  ഒ  ,കശെകാട  ,TRA117,TC  8/1568,  േജ്ാതിസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജ്ാതി എസ ,

തിരമല പി ഒ ,കശെകാട ,TRA117,TC 8/1568, േജ്ാതിസ , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -27595/ 2021  20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരണക ബി  പജപര പി ഒ

,മടവൻമകൾ ,വനാവൻ ,TC19/815(4)   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരമല  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശരവണൻ എ ,  പജപര പി  ഒ

,മടവൻമകൾ ,വനാവൻ ,TC19/815(4)  , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട 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. 

 
:ജി 4 -28411/ 2021  20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസഫ  എകസ  ൈവ

പാങപാറ പി  ഒ  ,പാണൻ വിള ,അ ൈനന ,TC 4/2045(1)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

2 ഉഷാ കമാരി എ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി എസ ഭാര് 55

2 ജിേതഷ െജ എസ മകന 30

3 നിധീഷ െജ എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരണാചലം സി ഭരതാവ 77

2 ശരവണൻ എ മകന 43

3 ആഷിക ശിവാനി എസ എ (മരണെപട
മകൾ ശീേദവിയെടമകൾ )

പൗതി 16

4 എസ എ അമരീഷ സഞയ (      "
"                   മകൻ )

പൗതൻ 11
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാങപാറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിത രാജ എസ

ആർ , പാങപാറ പി ഒ ,പാണൻ വിള ,അ ൈനന ,TC 4/2045(1), േബാധിപിച അേപക   പാങപാറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -28398 /2021  20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ശീകമാർ  പതവിലാസം

,  അനിഴം  ,PRA  73/1,TC  31/1079  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സദർശന ശീകമാർ , പതവിലാസം,

അനിഴം ,PRA 73/1,TC 31/1079, േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -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. 

 
:ജി 4 -27556/ 2021  29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ നായർ പി  പാപനംേകാട

്  പി  ഒ  ,േമേലമഠം  ,PMRCA-C,േദവിപഭ,TC  54/1865  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജഗദീഷ ജി ആർ ,

പാപനംേകാട  പി  ഒ  ,േമേലമഠം  ,PMRCA-C,േദവിപഭ,TC 54/1865,  േബാധിപിച അേപക   േനമം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2017 -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 സിത രാജ എസ ആർ ഭാര് 39

2 അനഘ ഔേസഫ എസ മകള 14

3 അഖിന ഔേസഫ എസ മകള 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദർശന ശീകമാർ ഭാര് 69

2 െഡൽറ എസ എസ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജാ േദവി ഭാര് 68
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2 രാജലകി ജി ആർ മകള 38

3 ജഗദീഷ ജി ആർ മകന 35

4 കവിത ജി ആർ മകള 35
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2/26809/ 2021     22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ എ  G3,ആർെടക

്  ,ശീരമ  ,ൈപപിൻ  മട  ,ശാസമംഗലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന  ജി ,

G3,ആർെടക ,ശീരമ ,ൈപപിൻ മട ,ശാസമംഗലം പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2021 -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. 

 
:ജി 2-26070/2021    22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  കടപനകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ചനിക,ജി വിഷ ദാസ

പൗർണമി  ,KP 5/194,വി  പി  തമി  േറാഡ ,കടപനകന് പി  ഒ   എനയാളകളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന്  വിേലജില   പേരതയെട മകന

ബിമൽ േറായ സി വി , പൗർണമി ,KP 5/194,വി പി തമി േറാഡ ,കടപനകന് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാളകൾ യഥാകമം    03-04-2021,25 -6 2021   -എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  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 2-25396/ 2021   23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി രാമചനൻ നായർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ജി ഭാര് 78

2 പകാശ േഗാപാലൻ മകന 45

3 പസാദ ജി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി വി മേനാജകമാർ മകന 55

2 ബിമൽ േറായ സി വി മകന 50
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എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കടപനകന്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  അമതവലി  നായർ ,   ,  േബാധിപിച  അേപക

കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2000  -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. 

 
:ജി 2-26984/2021    23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക ഹരിദാസൻ നായർ

Tc17/17,JERA-14,ജഗതി,ൈതകാട  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  എസ

ശാനകമാരി  അമ   , Tc17/17,JERA-14,ജഗതി,ൈതകാട പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021 -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. 

 
:ജി 2-26939/2021   23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത് ചനൻ എസ ആർ

പഴയത Tc  9/1664(22/2095),P-87,കേണറിൽവീട,പേലേകാണം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അശ്തി  െക  ദാസ  ,  പഴയത  Tc  9/1664(22/2095),P-87,കേണറിൽവീട,പേലേകാണം   ,  േബാധിപിച  അേപക

ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമതവലി നായർ ഭാര് 76

2 ആർ ശീകമാർ മകന 64

3 ശീകല നായർ മകള 60

4 ശീലതാ ശശിധരൻ മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ  ശാനകമാരി  അമ ഭാര് 73

2 രാജേശഖരൻ നായർ എച് മകന 56

3 േവണ എച് മകന 54

4 വതല എസ മകള 51
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6-27668 /2021   23-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസീധരൻ ടി  മരകം പഴ

,മദാകൽ  ,വി  വി  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േശാഭൻ ബാബ ടി , മരകം പഴ ,മദാകൽ

,വി വി ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2016 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -27445/2021   23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി േറാസമ  തിരവനനപരം

,രാജാജി  നഗർ ,ഫളാറ്  നമർ 29   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ആർ ശാരദ , തിരവനനപരം ,രാജാജി

നഗർ ,ഫളാറ് നമർ 29 , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അശ്തി െക ദാസ ഭാര് 37

2 ഗൗരി എസ ചനൻ മകള 17

3 ഗായതി എസ ചനൻ മകള 10

4 എൽ സത്കമാരി അമ 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പി ഭാര് 58

2 േശാഭൻ ബാബ ടി മകന 41

3 രജനി ജി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ ശാരദ മകള 60

2 ആർ വസന മകള 57
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:ജി 6-27573/ 2021   23-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവരാജൻ  പചുർ പി ഒ

,Tc-64/441,കിഴേകപനയിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരവലം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സലജ പി  ,  പചുർ  പി  ഒ  ,Tc-

64/441,കിഴേകപനയിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിരവലം 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 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. 

 
:ജി 6-26993/2021    23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതികടി അമ  ചാല പി ഒ

,വലിയശാല,KNRA-40,Tc-23/43,ഐകരവിളാകത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന െക േഹമകമാർ ,

ചാല പി ഒ ,വലിയശാല,KNRA-40,Tc-23/43,ഐകരവിളാകത വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  --select-- നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച 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 6 -26981/2021   23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരേകശൻ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല

വിേലജില   പേരതനെറ മകന മിഥൻ എം ആർ , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2002  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലജ പി ഭാര് 58

2 രാജ രശി ഡി എസ മകള 32

3 രാജല ഡി എസ മകന 31

4 രാഹൽ ഡി എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക േഹമകമാർ മകന 58

2 െക പദമകമാർ മകന 56

3 മദന കമാർ െക മകന 53

4 ആശ െക എസ മകള 51
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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 മിഥൻ എം ആർ മകന 26

2 മിന എം ആർ മകള 25
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 4 -25982/ 2021  20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിേമാൾ എ ഒ  കലിയർ പി

ഒ ,പനമട ,പലരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലിയർ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാേജനൻ എസ , കലിയർ പി ഒ ,പനമട ,പലരി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -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. 

 
:ജി 4-28694/2021    20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി  റി   എേസറ് പി ഒ ,സത്

ൻ  നഗർ  ,െസൻറ  േജാർജ  ക്ാർേടഴ്  ,HN2,53/1381   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അൽേഫാൺസ ,

എേസറ് പി ഒ ,സത്ൻ നഗർ ,െസൻറ േജാർജ ക്ാർേടഴ് ,HN2,53/1381 , േബാധിപിച അേപക   േനമം 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. 

 
:ജി 4-28692/2021    20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി വികമൻ പിള @ ജി വി പിള

പാപനംേകാട ,എേസറ് പി ഒ ,തലവിള ,Tc 53/2340,സാഫല്ം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി എസ ,

പാപനംേകാട ,എേസറ്  പി  ഒ ,തലവിള ,Tc  53/2340,സാഫല്ം   ,  േബാധിപിച അേപക   േനമം  വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജനൻ എസ ഭരതാവ 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൺസ ഭാര് 61

2 െഷർളി എ ബി മകള 31
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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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4-28608/ 2021   20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസിലി  െനലിവിള പി ഒ

,െവണിയർ ,േമാഹന വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനൻ സി , െനലിവിള പി ഒ

,െവണിയർ ,േമാഹന വിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട 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. 

 
:ജി 4-28530/ 2021   20-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിലാസനി  അമ ഡി

േപരർകട പി ഒ ,മണാമല ,സര് -173,കണിയത മല വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതയെട മകന വി െക രഞിത

ചനകമാർ , േപരർകട പി ഒ ,മണാമല ,സര് -173,കണിയത മല വീട  , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി എസ ഭാര് 67

2 സഞയ കമാർ വി എസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ സി മകന 65

2 ആർ വിമലകമാരി മകള 62

3 ആർ പഷകമാരി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക  രഞിത ചനകമാർ മകന 60

2 രേമഷ കമാർ വി െക മകന 59
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:ജി 4-28528/ 2021   20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ കമാർ എസ

െനലിവിള പി ഒ ,െവണിയർ ,കര യാടവിള ,ലളിത വിലാസതിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഞള ജി ,

െനലിവിള പി ഒ ,െവണിയർ ,കര യാടവിള ,ലളിത വിലാസതിൽ   , േബാധിപിച അേപക   െവങാനര 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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4-28412/2021    20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  പാങപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി സേരാജിനി അമ  കാര്വട

ം  പി  ഒ  ,ഭഗവതി  നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പാങപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകള കമാരി ജലജ എസ , കാര്വടം പി ഒ

,ഭഗവതി നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   പാങപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2021 -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. 

 
:ജി4 -28470/ 2021   20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാമണി റി  വടിയർകാവ പ

ി ഒ ,വലിയവിള ,സരസ്തി,Tc 6/2163/2 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

3 േരണക േദവി വി െക മകള 58

4 വി െക രാേജന കമാർ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതമ അമ 72

2 രഞള ജി ഭാര് 47

3 അനഘ സേനാഷ മകള 22

4 അതല് സേനാഷ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എസ പതജ േദവി മകള 72

2 പഷജ േദവി മകള 68

3 കമാരി ജലജ എസ മകള 62

4 തനജ എസ മകള 53
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകള വി ആർ ഗീതാകമാരി , വടിയർകാവ പി

ഒ ,വലിയവിള ,സരസ്തി,Tc 6/2163/2, േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
:ജി 4 -28523/2021   20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയർവിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിജീഷ കമാർ ജി  കലിയർ പി ഒ

കലികർ ,ശീ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  കലിയർവിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീവിദ്  യ , കലിയർ പി ഒ കലികർ ,ശീ ഭവൻ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2020  -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 വി ആർ ഗീതാകമാരി മകള 63

2 രമ െക നായർ മകള 60

3 വി ആർ ബാല മകന 57

4 രഘ വി ആർ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമതകമാരി അമ 55

2 ശീവിദ് യ ഭാര് 25

3 മാധവ െജ നായർ മകന 1
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NOTICE

 
:ജി2 26032 / 2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ശശിധരൻ നായർ  റി സി 5

/  2742 ,എസ എം നിവാസ ,തളിയൽ ,കരമന  പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മേഹശ്രി 'അമ , റി

സി 5/ 2742 ,എസ എം നിവാസ ,തളിയൽ ,കരമന  പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021  -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 26176/ 2021 10-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േസാമൻ  വിപഞിക

,മണകാടവിളാകം ,ചിറാറമക് ,കഴകടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത വി , വിപഞിക ,മണകാടവിളാകം

,ചിറാറമക് ,കഴകടം , േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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 26031 / 2021 10-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹശ്രി 'അമ ഭാര് 55

2 ശരത മകന 30

3 ശ്ാമ എം എസ മകള 27

4 ശ്ാം എസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത വി ഭാര് 63

2 ബിജ എസ മകന 44

3 വിേനാദ എസ മകന 43

4 ബിനീത എൽ മകള 40
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 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ െക പി , റി സി 49/ 262 (

2  ),ഹൗസ നമർ 34  ,കമൽ നഗർ ,കമേലശ്രം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണകാട  വിേലജില   പേരതയെട  ഭരതാവ എം

വിൻെസൻറ , റി സി 49/ 262 (2 ),ഹൗസ നമർ 34 ,കമൽ നഗർ ,കമേലശ്രം , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ

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

10-2015  -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. 

 
:ജി 6 -14413 / 2021 13-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ ,  റി  സി 66/  553

,,ചരവിളപതൻവീടിൽ ,പാചൂർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരവലം  വിേലജില    പേരതയെട  മകന ഹരികഷൻ ,  റി  സി  66/  553

ചരവിളപതൻവീടിൽ ,പാചൂർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
:ജി2 25766 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക\രാജേശഖരൻ  325

,സജഭവൻ ,ൈകരളി  നഗർ ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജലജ എ , 325 ,സജഭവൻ ,ൈകരളി

നഗർ ,,  േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വിൻെസൻറ ഭരതാവ 76

2 മാതയ വിൻെസൻറ മകന 41

3 പീറർ വിൻെസൻറ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നനനൻ ആശാരി മകന 57

2 മരളീധരൻ മകന 55

3 ശശികല മകള 47

4 ൈബജ മകന 41

5 ഹരികഷൻ മകന 33
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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-25778/ 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എച് േദവദാസ റി സി 3 / 26

5 ,പി ആർ എ -12 ,േഗാറിഹൗസ ,മടട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ േദവദാസ , റി സി 3 / 265 ,പി

ആർ എ -12 ,േഗാറിഹൗസ ,മടട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -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. 

 
:ജി2 -26359 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകകമാർ െക , റി സി 17/ 4061

(16 / 1561 )പി ആർ എ 77 ,െചനാണിവിള വീട,െപാടകഴി ,പടം പാലസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന

എം, റി സി 17/ 4061 (16 / 1561 )പി ആർ എ 77 ,െചനാണിവിള വീട,െപാടകഴി ,പടം പാലസ , േബാധിപിച അേപക   പടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-07-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ എ ഭാര് 67

2 സജ ആർ െജ മകള 35

3 സജ ആർ െജ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േദവദാസ ഭാര് 83

2 വിജയേമാഹൻ ഡി ഡി മകളെട ഭർതാവ 59

3 ഡി വിജയകമാർ മകന 58

4 ഡി ഡി അഗസിൻ മകന 56

5 രാധാമണി എ മകള 54

6 േപമ എ മകള 52

7 േഗാറി അനമ മകള 50

26th October 2021Revenue Department9001
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:ജി2 -26487 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരി േരണക , െക  റി സി 17/

4061  (16  /  1561  )പി  ആർ എ 77  ,െചനാണിവിള  വീട,െപാടകഴി  ,പടം  പാലസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണകാട വിേലജില

പേരതയെട മകന ശീഹരി െക എസ , റി സി 17/ 4061 (16 / 1561 )പി ആർ എ 77 ,െചനാണിവിള വീട,െപാടകഴി ,പടം

പാലസ , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-07-2021  -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 -26464 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ വിജയരാഘവൻ ,    റ

ി  സി  91  /  143  ,കവടിയാർ  ,ജവഹർനഗർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജയശീ

വിജയരാഘവൻ , റി സി 91 / 143 ,കവടിയാർ ,ജവഹർനഗർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2 -24151 / 2021 13-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന എം ഭാര് 60

2 അഭിലാഷ എ മകന 38

3 അനിൽ എ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീഹരി െക എസ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ വിജയരാഘവൻ ഭാര് 65

2 സരജ സ്രപ രാഘവൻ മകന 35

3 ആദിത് മഞിത രാഘവൻ മകന 34
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 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബയസി േജാസഫ  ,നീത ഭവ

ൻ ,െകാചതറ  പളിതറ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാസഫ ആൻറണി , നീത ഭവൻ

,െകാചതറ പളിതറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ ആൻറണി ഭരതാവ 54

2 നീത േജാസഫ മകള 30

3 നിതിൻ േജാസഫ മകന 27
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 2 -30864  / 2021 17-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല എൻ  ലീല മനിരം ,വാമനപരം  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം

വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീതാകമാരി  െക എൽ ,  െചമകം ,ഹൗസ നമർ 3 ,ടാേഗാർ ഗാർഡൻ,െമഡികൽ

േകാേളജ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -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 27789/ 2021 08-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ സി  വിജയാലയം

ചിറയൽ ചിറാറമക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതാകമാരി  എസ , ,  േബാധിപിച

അേപക   േമനംകളം 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -26429 / 2021 13-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േപട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രഘ എം   അനീഷ  ഭവൻ

,പതൻേറാഡ േപട പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാകമാരി െക എൽ മകള 63

2 േഡാ .സേരഷകമാർ െക എൽ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതാകമാരി എസ ഭാര് 53

2 ജിതിൻ വി എൽ മകന 34

3 ലീജ വി എൽ മകള 31
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആഷകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   േപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-05-2021  -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. 

 
:ജി 2 -26983 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷകമാരി പി  ശാനിദീപം ,ഹൗസ

നമർ 304 ,അജന പളിെലയൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ആർ ശീകമാരൻ  നായർ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021  -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 -26175 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല  ചിറയരികത് വീട

,മണകാടവിളാകം കൽപന, ,ചിറാറമക് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമനംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന ,  ,  േബാധിപിച അേപക

േമനംകളം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി ഭാര് 58

2 ആഷകമാർ മകന 39

3 അേജഷകമാർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ ശീകമാരൻ നായർ ഭരതാവ 70

2 ആകാശ െക നായർ മകന 43

3 ആശ െക നായർ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ജി 1 -26778 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷകമാർ വി എസ  ചിതിര,  എ

ം ജി ആർ എ -40 .േമപളി െലയൻ ,േപട ,പാൽകളങര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിപിൻചനൻ എസ

എൽ , , േബാധിപിച അേപക   േപട 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -13698/ 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ തങമ  ശരത ,െക പി X

I / 514 ,പലാംേകാണം ,േപരർകട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതയെട മകന വികാസ ബാബ എസ , , േബാധിപിച

അേപക   കടപനകന്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന     09-01-1997 -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 2-20443 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി 'അമ       രാ

ധ  ഭവൻ ,കടചൽ േറാഡ ,വടിയർകാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതയെട മകള രമാേദവി ബി , ,

േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

1 ബിന മകള 44

2 സനിൽകമാർ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ലീല ഭാര് 63

2 വിപിൻ ചനൻ മകന 40

3 എസ എൽ വിനീത മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന സദാശിവൻ മകള 54

2 വികാസ ബാബ എസ മകന 51

3 48 മകന 48
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-02-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -24232 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലമ പി  പണയിൽ വീട ,പടം ,പട

ം പാലസ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതയെട മകന ദിവാകരൻ വി , , േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2007 -നം

16  -1  -2007  -നം  ഇടയിൽ   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 -27915 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  ചിത നഗർ ,41 ,1510

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്ങൾകം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ സാലിഹ , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-04-2018  -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 ഓമനകടൻ നായർ മകന 55

2 രമാേദവി ബി മകന 53

3 47 മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ വി മകന 52

2 ദിവാകരൻ വി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ സാലിഹ ഭരതാവ 80

2 കമറദീൻ മഹമദ സാലിഹ മകന 49

3 ൈസറ ഹാരിഷ മകന 51
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 2 -26038 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം രാമചനൻ  റി സി 15 /

7615 ,സരഭി ,എ എൻ ആർ എ ഡി-24 ,സി എസ എം േറാഡ െവളയമലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ

മകന ആർ സേരഷകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2021 -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. 

 
:ജി 2 -26030 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസൽവകമാർ  റി സി 20 / 320

6  ,ഭഗവതി  ഭവനം  ,ശീേദവി  നഗർ ,കരമന  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ അമ തങം സി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2020 -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. 

 
:ജി 2 -26180 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ എ  മണകാടവിളാ

കതിൽ  ,കരിഞവയൽ  ,ചിറാറമക്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനൻ ജി , ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ സേരഷകമാർ മകന 53

2 ഷീലാകമാരി ആർ മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം സി അമ 65
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2019 -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 -26057 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭപിള പി െക     റ

ി  സി 15 /  250 ,ശിവരഞിനി ,ആൽതറ നഗർ എ -3 ,െവളയമലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമംഗളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

എസ കലാവതി , , േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗളം  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 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. 

 
:ജി 2 26177 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമർലി േലാപസ  മികി നിവാസ

്  ,െസൻറ  ആൻുസ  െസൻറ  േസവിേയഴസ  േകാേളജ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകള

ബിയാടിസ േലാപസ , , േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ ജി മകന 56

2 ശശാങൻ ജി മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ കലാവതി ഭാര് 74

2 പീജ പി െക മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമകിൾ േജാൺ മകന 59

2 ബിയാടിസ ലിപ േലാപസ മകള 57
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:ജി 3 -27181/ 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത കഷൻ എസ ,പസാദം

,,ആശാൻ നഗർ ,എ എൻ ആർ എ 19 -എ ,വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ദിലീപ എസ െക ,

, േബാധിപിച അേപക   മടതറ 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -27182/ 2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഖാദർ , റി സി 46/ 460 (2

)     പളത  ഹൗസ  ,പളി  സീറ്  ,പനറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമബീവി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2017 -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. 

 
:ജി 3 25291 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നരസിംഹൻ നായർ സി പി , റി സ

ി  27/  759  ,പിണാരം  ഹൗസ ,ഋഷിമംഗലം  ,വഞിയർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജലകി ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിലീപ എസ െക ഭരതാവ 62

2 ഡി ഗേണഷ മകന 23

3 ശീലകി ജി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമബീവി ഭാര് 48

2 അൻഷാദ മകന 28

3 അർഷിദ മകന 26

26th October 2021Revenue Department9011
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -27183 / 2021 14-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ മേനാഹരൻ  ശീധരമനിര

ം  ,ഇടയാർ  ,തിരവലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

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

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   31-01-2012  -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. 

 
:ജി 3 06-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റീത േജാസഫ  റി സി 14 / 32

7 ,പി  സി  സി  എഫ -8 ,പാളയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഒ  വി റാേഫൽ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2020  -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 രാജലകി ഭാര് 67

2 ലകി നരസിംഹൻ മകള 38

3 പാർവതി നരസിംഹൻ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ അമ 56

2 സധ എൻ ഭാര് 32

3 മേഹഷ എം എസ മകന 31

4 സതീഷ എം എ സ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഒ വി റാേഫൽ ഭരതാവ 77

2 േറാണി റാഫസൺ റാേഫൽ മകന 41

3 റിൻ്റ റാേഫൽ മകള 33
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 3 27285/ 2021 13-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   കീേഴേതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാർ  ജി

പടിഞാറിൽ  വീട  ,പലിവീദ  ,വാറവിളാകം  ,േപാതൻേകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീേഴേതാനയല വിേലജില   പേരതനെറ

മകന േഗാപീകഷ , , േബാധിപിച അേപക   കീേഴേതാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2012 -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. 

 
:ജി 3 -27872 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  അയിരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    എ ശ്ാമള ,തളസീധരൻ സി

 അഭിലാഷ ഭവൻ ,േചേങാടേകാണം ,തണതിൽ പി ഒ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങ് േമറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരപാറ വിേലജില   പേരതരെട മകന ടി  എസ

അഭിലാഷ , , േബാധിപിച അേപക   അയിരപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2015 ,14 -4 -2021 തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം

പേരതരെട 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. 

 
:ജി 3 -26728/ 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംഷാദ ബീഗം  റി സി 41 / 2545

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപീകഷ മകന 19

2 ആരഷ െജ മകള 17

3 സേരാജിനിയമ അമ 79

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി എസ അഭിലാഷ മകന 40

2 റി എസ സേനാഷ മകന 39

3 ആശ റി എസ മകള 34
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,എം എൽ എ േറാഡ ,മണകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബൾ ജബാർ , ,  േബാധിപിച

അേപക   മടതറ 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -23157 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേശഖരൻ പിള  ഫാറ് നമർ

3 എ( കിംഗസ ടവർ )േകാർഡിയൾൈസബർ കാസിൽ ,കളതർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശശികല പിള , , േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2020 -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. 

 
:ജി 3 -24556 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അണരേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാവീദ മനാസ  പി വി

േകാേടജ ,മണപകന് ,മണറ ,േപാെതൻേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണരേകാണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േബബി എ ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-11-1970  -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 അബൾ ജബാർ ഭരതാവ 74

2 ബിേജഷ മകന 44

3 റിേജഷ മകന 40

4 തൗഫീഖ മകന 34

5 റാബിയത് ബീവി അമ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല പിള ഭാര് 69

2 അനപ രാജേശഖരൻ പിള മകന 42
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:ജി 3 20227 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ െഫർണാണസ  ഹൗസ

്  നമർ  18  ,പളിതറ  ,കഴകടം  ,േമനംകളം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ മകള േറാസിലി െബനി

േഗാമസ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -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. 

 
:ജി 3 -27906 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജശ്രി ടി െക  ടി സി 43 / 526

/ 7 ,േദവീകപ ,ആര്ൻകഴി ,കമേലശ്രം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട മകള  ബിന ബാലേഗാപൻ, , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി എ മകന 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസിലി െബനി േഗാമസ മകള 56

2 ബിത് െഹൻടി  പേരതനായ െജസഫിൻ
െഫരണാണസിെൻറ

മകള 21

3 സീഫൻ െഫർണാണസ മകന 51

4 മാതയ േജകബ മകന 50

5 ജിതിൻ േതാമസ  പേരതനായ മകൻ
െഹലൻ േതാമസിെൻറ

മകന 23

6 ആൻസൺ േതാമസ               ടി മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ സജീവൻ മകള 57

2 ബിന ബാലേഗാപൻ മകള 55

3 സിന ബാലേഗാപൻ മകള 52
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:ജി 3 27644 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഐരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭന പി  േശാഭന ഭവൻ

,താറാെപായ ,തണതിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഐരപാറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക ഭാസകരൻ േശാഭന പി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -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 3 -27764 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനൻ  ജി  ടി സി 7 / 631

,ചാറവിള വീട ,ഉളർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന പി , , േബാധിപിച അേപക   ഉളര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2018 -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. 

 
:ജി 3 26401 / 2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഐരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഖരീം ,ആതികബീവി

 ഷാജി  മൻസിൽ  മടവർപാറ  മഹാേദവപരം   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  േമറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഐരപാറ വിേലജില   പേരതരെട മകന ഷജീർ എ , ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഭാസരൻ ഭരതാവ 75

2 അനേമാൾ ബി എസ മകള 33

3 അനഘ േഘാഷ      മരണെപട മകൾ
ആശയെട

മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന പി ഭാര് 66

2 സേരഷകമാർ മകന 47

3 ശീേദവി  പേരതനായ മകൻ സനിൽ
കമാറിെൻറ

ഭാര് 55

4 സജ                         ടി മകള 30

5 സരജ                        ടി മകന 25

6 സജിത                        ടി മകന 25
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േബാധിപിച അേപക   ഐരപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2003 ലം ടിയാൾ 1 -7 -2021 ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട 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 ഷാജിലബീവി എ മകള 53

2 ഷകീലാബീവി എ മകള 42

3 ഷാജഹാൻ എ മകന 46

4 ഷജീർ എ മകന 43
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 3 26043/ 2021 02-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കാസിം  അൽ ബിഷറ

,കലാടമക്  ,മണകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

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

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള 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 സൈലഖ ഭാര് 68

2 മഹമദ െഷഫിക എം മകന 52

3 മഹമദ അബള എം മകന 50

4 ഫാതിമ അൻസർ മകള 48

5 ഖദീജ മകള 46

6 മഹമദ ഉമർ എം മകന 44

7 ഐഷ എസ മകള 43

8 എസ ഹാജറ ബീവി മകള 42

9 ഹഫസ എസ മകള 40

10 ൈമമന എസ മകള 39

11 ആമിന മഹമദ അഫസൽ മകള 37

12 മറിയം എസ മകള 36
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 6 -32453 / 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചന എസ  ,റി  സി 24 / 268

,ശാസാം േകാവിൽ േറാഡ ,ൈതകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹൻ ആർ , , േബാധിപിച അേപക

ൈതകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി െനേറാ മകള 64

2 േമാഹൻ ആർ മകന 58
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2-24825/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം    താലകില         ശാസാമാംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സേരാജിന

ി അമ, എം കഷൻ നായർ,   9C 7/1071 എടേകാണത് പാവർതല വീട ചിറാറിൻകര വടിയർകാവ പി ഒ  എനിവരെട

അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതരെട

മകന സേനാഷകമാർ െക എസ േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  19-12-2014, 1-3-2011 എനീ

തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട 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. 

 
:ജി2-26033/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ വി  TC 41/1358 MS

K  നഗർ  മണകാട  പി  ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള വസനകമാരി എസ േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ

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

02-2011-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 രാജീവൻ നായർ െക എസ മകന 64

2 കമാരി ലത െക എസ മകള 60

3 ഗിരീഷമാർ െക എസ മകന 57

4 സഞജീവ കമാർ െക എസ മകന 54

5 സേനാഷ കമാർ െക എസ മകന 51

6 ദീപ െക (മരണെപട മകൾ കമാരി
ഗീതയെട മകൾ)

പൗതി 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി എസ മകള 62

2 ശീമതി മകള 58

3 ലകി എസ മകള 55
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:ജി2-20826/2021 23-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   ശാസാമാംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിലീപ  ബി  എൽ

എനയാളെട  അവകാശിക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ  അമ ലീലാമണി  പി  TC7/950  െകാടികതറ മരതംകഴി  കാഞിരംപാറ  പി  ഒ,  േബാധിപിച  അേപക

ശാസാമാംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-09-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി 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. 

 
:ജി2-27372/2021 24-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിനകരൻ പി  TC 41/1357 MSK

നഗർ ആറകാൽ മണകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  കനകമണി ഡി േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ

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

12-2020-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. 

 
:ജി2-27854/2021 24-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    ശാസമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ലീല  എസ  TC

9/2095,SEKTG-17 ശശി ഭവൻ താമരകളം െലയൻ ശാസമംഗലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ ശശിധരൻ നായർ

എൻ  േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമണി പി അമ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കനകമണി ഡി ഭാര് 45

2 എയഞൽ ഡി മകള 26

3 മേഹനൻ ഡി മകന 25

4 ഷീബ ഡി മകള 24
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-27047/2021 24-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹമാൻ

TC9/2177-1 കനിസൺ ബിൽഡിംഗ മദസ െലയൻ ശാസമംഗലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര്  എ ൈലലാബീവി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2019-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. 

 
:ജി2-27077/2021 24-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ശാനകമാരി  ശീചാന്  TC

29/825(2)CPRA-134 ടി ആർ സകമാരൻ നായർ േറാഡ പാൽകളങര വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ ടി

ചനാനനൻ നായർ േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2021-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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരൻ നായർ എൻ ഭരതാവ 71

2 രാേജഷ എസ എൽ മകന 41

3 രതീഷ എസ എൽ മകന 39

4 രാഹൽ എസ എൽ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ൈലലാബീവി ഭാര് 66

2 റജീന റഹമാൻ മകള 46

3 റിയാദ എ മകന 42

4 റസീന എൽ മകള 39

5 അസീറ എൽ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി ചനാനനൻ നായർ ഭരതാവ 89

2 സജീഷ താണ സി എസ മകന 49
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:ജി2-27113/2021  24-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരി എം െക  ശാന ഭവൻ TC

36/906 TRS േറാഡ െപരനാനി വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശകനള എസ േബാധിപിച അേപക

േപട   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2020-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. 

 
:ജി2-27733/2021 24-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ  ശരത ഭവൻ TV

RA  121  െപരിങാംേകാണം  കടപനകന്  പി  ഒ  കടപനകന്  ഔട്  േഗാത്     എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ജയകമാരി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-28964/2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാക കമാർ െക എസ  TC 5/902 ശാരദശീ

േദവപാലൻ നഗർ േപരർകട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന എ എസ  ആദിത്കമാർ േബാധിപിച അേപക   വഞിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-07-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

3 രാേജഷ താണ സി എസ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള എസ ഭാര് 62

2 രാേജശ്രി എസ മകള 33

3 വിഘേനഷ എച് മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാരി പി ഭാര് 63

2 ശരത എസ മകന 31

3 ശരൺ എസ മകന 28
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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 എ എസ  ആദിത്കമാർ മകന 27

2 എ എസ ഭരത മകന 22
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-28962/2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ബാലസബഹണ്പിള  T

C 27/2183 ചിറകളം േറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറാവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് റി  അഴകമാൾ േബാധിപിച അേപക   വഞിയര 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-28963/2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബയസൺ േജാൺസ  ഉഷസ

് സണിേമഡ െലയിൻ പാളയം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകമായി  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  ഭാര്  സസി  െബയസൺ േജാൺസ  േബാധിപിച  അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-07-2020-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. 

 
:ജി3-28960/2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഞജീവ എ സി  ചനവിലാസ

്  TC30/1451  േപട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േജായ അനർജനം േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി അഴകമാൾ ഭാര് 68

2 ശിവകാമി ബി എ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസി െബയസൺ േജാൺസ ഭാര് 66

2 േജാർജ െബയസൺ േജാൺസ മകന 31
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-28626/2021 23-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   അണരേകാണം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  മറിയ  എ എം

തടതിൽപറമിൽ ചമടതാങിവിള തിരവനനപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന അനീഷ റി എ േബാധിപിച അേപക

അണരേകാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-08-2021-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. 

 
:ജി3-28685/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഗദമ  െകാടതറ വീട കലിംഗ

ൽ കളതർ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ ജി േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   23-05-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായ അനർജനം ഭാര് 55

2 സ്ാതി എസ മകള 29

3 ുതി എസ മകള 25

4 അംബിക ചിതരഞൻ അമ 86

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനീഷ റി എ മകന 43

2 ആശ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ ജി മകന 50

2 അനിത െജ മകള 54
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:ജി3-28689/2021 29-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി ശീനിവാസൻ  പതവൽ

മണകാട  കളതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,മറാവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള സജ വി എസ  േബാധിപിച അേപക   ആറിപ 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-28690/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ െക  പതവൽ മണകാട

് കളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,മറാവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഓമന ആർ  േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-04-2019-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. 

 
:ജി3-28172/2021 23-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ ബീവി   കീഴർ വീട

േപാതൻേകാട  അണർേകാണം  പി  ഒ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   ബാങ്,മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട സേഹാദരൻ എം ജമാലദീൻ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  05-09-2015-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ വി എസ മകള 41

2 ലിജ വി എസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ആർ ഭാര് 72

2 െക രാജൻ മകന 40

3 സന് ഒ മകള 38

9028 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-27471/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം യസഫ  നജാത്

NCC േറാഡ അമലം ജംഗഷൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ആസിഫ ൈവ എം േബാധിപിച അേപക   കടപനകന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-08-2020-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. 

 
:ജി2-28110/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ മണികണൻ നായർ  ചിതി

ര TC 22/  438  െക ആർ എ.എ-5  െകാഞിറവിള  മണകാട പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത ബി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-07-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൽ ഗഫർ സേഹാദരൻ 67

2 എസ ആഷ്ാ ബീവി സേഹാദരി 62

3 എസ ജൈമലാ ബീവി സേഹാദരി 56

4 എം ജമാലദീൻ സേഹാദരൻ 53

5 എസ സൈബദാ ബീവി സേഹാദരി 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിസറിയ എം എച് ഭാര് 51

2 സധീന ൈവ എം മകള 31

3 ആസിഫ ൈവ എം മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ബി ഭാര് 55

2 അനഷ മണികണൻ നായർ മകള 32
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2-27379/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ നായർ ആർ  തഷാര T

C 50/540 കാലടി കരമന പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സിത റി എസ േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ

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

06-2017-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. 

 
:ജി2-27321/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ശശികമാരൻ നായർ

SERT-E2,TC 9/2086(6)കമാരരാമം താമരകളം െലയൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് എ ലീലാകമാരി േബാധിപിച അേപക

ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2020-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. 

 
:ജി2-27337/2021 23-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള േദവി എസ ഭാര് 77

2 സധീർകമാർ റി എസ മകന 51

3 വിേനാദകമാർ റി എസ മകന 46

4 സിത റി എസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ലീലാകമാരി ഭാര് 68

2 േഡാ. രാേജഷ എസ മകന 46

3 രേമഷ എസ മകന 44
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 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ പി എം  TC 35/910 ഷഹീർ

മൻസിൽ പതൻേറാഡ വളകടവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള നജീന േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021-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. 

 
:ജി2-27380/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ സരസപൻ നായർ  TC

21/1444,  െനടങാട  കരമന  പി  ഒ  ചനമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ചനേലഖ എസ േബാധിപിച അേപക

മണകാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-06-2021-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. 

 
:ജി2-23601/2021 23-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   ശാസമംഗലം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാഗരാജൻ എസ

TC17/357(8)  കളതിൻകര  പതൻവീട  ചാടിയറ  പജപര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ലത വി  േബാധിപിച

അേപക    ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2014-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 നജീന മകള 50

2 സനിത മകള 48

3 നിയാസ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനേലഖ എസ ഭാര് 63

2 േറാഷനി നായർ സധീർ മകള 40

3 രാഹൽ സി നായർ മകന 37
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:ജി2-20697/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽ േജാർജ േകാര  ദി

െനസ് J 1 േജ്ാതി നഗർ േകശവദാസപരം പടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് അകാമ േജാർജ േകാര േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-06-2021-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. 

 
:ജി2-20389/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ റി എസ  അവനയ 321

1  പഷ AKG നഗർ േപരർകട പി  ഒ കടപനകന് ഔട്  േഗാത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മകൾ ൈമനറായതിനാൽ പേരതനെറ

സേഹാദരൻ രാമകഷൻ റി എസ േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  23-04-2021-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. 

 
:ജി4-28395/2021 20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി വസനകമാരി  െനലിവിള പ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത വി ഭാര് 46

2 രാഹൽ എൻ എൽ മകന 20

3 രദ എൽ എൻ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അകാമ േജാർജ േകാര ഭാര് 70

2 അമിത േജാർജ േകാര മകന 40

3 അനീറ സസൻ േജാർജ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷപിയ പി മകള 6

2 ശിവപിയ പി മകള 6
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ി  ഒ  െവണിയർ  ആലവിള  വിജയ  വിലാസതിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന അരൺ വി േലാറൻസ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  29-05-2021-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. 

 
:ജി4-28386/2021 20-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി ബി  െവളായണി പി ഒ

കീഴർ സതി വിഹാറിൽ  എനവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സതികമാർ എ േബാധിപിച അേപക   കലിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ     12-02-2021-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 േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജില  വി േലാറൻസ മകള 41

2 ൈബജ വി േലാറൻസ മകന 38

3 അരൺ വി േലാറൻസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര എസ മകള 62

2 സതികമാർ എ മകന 55

3 മരകൻ എ മകന 54

4 മണികണൻ എ മകന 50
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 6-26274/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകൻ എൻ ,തിലകമാൾ

എനയാളകളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈതകാട വിേലജില   പേരതരെട മകള രമ് റി ,േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    27-11-2015,7 -12 -2015

എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  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 രമ് റി മകള 21
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി4-29305/2021 25-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ റി  െനടയം പി ഒ

ഈയകഴി  അഭിലാഷ  ഭവൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഭിലാഷ പി , െനടയം പി ഒ ഈയകഴി

അഭിലാഷ ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2019 -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. 

 
:ജി4 -17668/2021 25-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േപരരകട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േകാമളകമാരി  പി

മാണിക്േടശ്രം പി ഒ  സൗഹദ നാഗർ SRA-F2 ചിതിര ഇരമത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വികമൻ

നായർ ജി , മാണിക്േടശ്രം പി ഒ  സൗഹദ നാഗർ SRA-F2 ചിതിര ഇരമത് , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി6 -27285/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല പി  ഇടവിളാകം വിളയിൽ

വീടിൽ മരകംപഴ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബി ശശി , ഇടവിളാകം വിളയിൽ വീടിൽ മരകംപഴ പി ഒ ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനണി ഭാര് 55

2 അഭിലാഷ പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വികമൻ നായർ ജി ഭരതാവ 71
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േബാധിപിച അേപക   െവയിലര 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി6-26982/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില  െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ ബാഡലി േറാസ

ശീകാര്ം പി ഒ  അലതറ  റി സി  5/0136  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബീന േറാസ ,  ശീകാര്ം  പി  ഒ

അലതറ റി സി 5/0136 , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം     അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-09-2007 -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. 

 
:ജി2-26127/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ശാന  TC 30/ 1738 വ

ി  െക പി നഗർ കാഞിരംപാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േവലകടി , TC 30/ 1738 വി െക

പി നഗർ കാഞിരംപാറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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 ബി ശശി അമ 70

2 സജിത് എസ മകന 42

3 ബിജകമാർ എസ മകന 41

4 ലീന എൽ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശാ േറാസ മകള 63

2 ബീന േറാസ മകള 61

3 അനിത േറാസ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ജി2-24036/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ േജ്ാതി  േജ്ാതി

ഭവൻ  TC7/  990  െചറവളിെലയിൻ  മരതൻകഴി  കാഞിരംപാറ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഗീത  പി  ,  േജ്ാതി  ഭവൻ TC7/  990  െചറവളിെലയിൻ മരതൻകഴി  കാഞിരംപാറ  പി  ഒ   ,  േബാധിപിച  അേപക

ശാസാമാംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -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. 

 
:ജി2-21874/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം      താലകില      കവടിയാര    വിേലജില    താമസിചവരെവ    അനരിചേപായ      ടി  െക

സദാശിവൻ    നായർ     TC   11/254    ശിവകല്ാൺ      എ/7      കനക നഗർ  െവളയമലം    എനയാളെട

അവകാശികൾക്    നിയമപരമായ    ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി     അനനരാവകാശ   സർടിഫികറിനായി

കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ   മകള സിത നായർ െക ,  TC 11/254 ശിവകല്ാൺ    എ/7     കനക നഗർ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -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. 

 

1 േവലകടി ഭരതാവ 71

2 ബീന എസ മകള 37

3 ആദിത്ൻ ബി ആർ (മരണെപട മകൻ
ബിജവിെന മകൻ)

പൗതൻ 16

4 ആദർശ ബി ആർ (ടി ടി ) പൗതൻ 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത പി ഭാര് 58

2 പവീൺ കമാർ െജ മകന 38

3 പശാന് കമാർ െജ മകന 36

4 പേമാദ കമാർ െജ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ കല്ാണികടി 'അമ ഭാര് 80

2 ഭഗവതി നായർ മകള 49

3 സിത നായർ െക മകള 43
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:ജി2-26924/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാസിൽ ൈവ എ  റാണിസ

െഹൗസ നമർ 36, െബൽെഹവൻ ഗാർഡൻസ കവടിയാർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റാണി പി എസ ,

റാണിസ െഹൗസ നമർ 36, െബൽെഹവൻ ഗാർഡൻസ കവടിയാർ , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-26923/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷപിള വി  പനവിളാകത്

വീട  TC  24/728,  ശീവിലാസ െലയൻ A16,  കവടിയാർ  പി  ഒ       എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

രാധാമണി എൻ , പനവിളാകത് വീട TC 24/728, ശീവിലാസ െലയൻ A16, കവടിയാർ പി ഒ             േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-26922/2021  23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനേസനൻ  PRAB-14, പണിറ

്  േകാളനി  കവടിയാർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ   സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര    വിേലജില      പേരതനെറ   ഭാര്  എം െക വതമ , PRAB-14,

പണിറ് േകാളനി കവടിയാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   1-3-2021 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാണി പി എസ ഭാര് 56

2 ഫിേറാസ മകന 37

3 െഫബിൻ ഫാസിൽ മകന 32

4 െഫമിന മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി എൻ ഭാര് 72

2 ബാബ െക ആർ മകന 43

3 പവീണി െക െക മകന 38
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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 എം െക വതമ ഭാര് 79

2 നിഷ വി ഐ മകള 46

3 ശീകമാർ വി ഐ മകന 42

4 മേഹഷ വി ഐ മകന 40
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-28162/2021 23-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േഗാപാലകഷൻ

സേരാവരം  TC  13/  124,  PRA-1  കണമല േപട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള മിനി ജി എസ

സേരാവരം TC 13/ 124, PRA-1 കണമല േപട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന        17-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3-18296/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ കരണാകരൻ  TC 26/1711

,  ഉണീസ െലയിൻ പളിമട സാചയ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസനകമാരി TC 26/1711, ഉണീസ െലയിൻ

പളിമട സാചയ , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-1995 -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. 

 
:ജി3-27102/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലാൻസ ലറ െമൽഷ്ർ    TC

9/2184(2)  നസേറത്  ഇടവേകാട  ശീകാര്ം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി എസ ജയശീ മകള 62

2 മിനി ജി  എസ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി ഭാര് 62

2 സിത പി െക മകള 45

3 സനൽ പി െക മകന 35
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െടസബി േജകബ , TC

9/2184(2) നസേറത് ഇടവേകാട ശീകാര്ം പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   ഉളര 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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-27544/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ലളിതകമാരി  സേനാഷ ഭവ

ൻ TC 41/2654 SRA 104 സചിേവാതമ േറാഡ മണകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ബി സേനാഷ ,

സേനാഷ ഭവൻ TC 41/2654 SRA 104 സചിേവാതമ േറാഡ മണകാട , േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ

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

04-2021  -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. 

 
:ജി6-27574/2021 23-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാവതി വി  പാചൂർ പി

ഒ   േതാപടി  മടിപരനട പീതിമനിരം   എനരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   പേരതയെട മകള     പീതിേമാൾ പി , പാചൂർ പി ഒ

േതാപടി മടിപരനട പീതിമനിരം , േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െടസബി േജകബ ഭാര് 46

2 െസറീന മറിയ മകള 19

3 സീവ ലാൻസ െലറ് മകന 13

4 സാവിേയാ േജാസഫ ലാൻസ െലറ് മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി സേനാഷ മകന 57

2 ശീലത ചനേമാഹൻ മകള 65

3 ആശാലതാ ഹരികമാർ മകള 64

26th October 2021Revenue Department9041
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:ജി6-27670/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാൻഡിന െഫർനൽ േമഴസ

ി  േറാസ   ശീകാര്ം  പി  ഒ  ആലതറ  UP1/106-ൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീന േറാസ ,

ശീകാര്ം പി ഒ ആലതറ UP1/106-ൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന        09-07-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
:ജി6-27575/2021 16-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത  പാചൂർ പി ഒ െവട

ുവിള നിയർ ജമാമസജിത ലളിതഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   പേരതയെട മകന      അജികമാർ ആർ , പാചൂർ പി ഒ

െവടവിള നിയർ ജമാമസജിത ലളിതഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
:ജി6-27671/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സതീശൻ  െമഡികൽ

േകാേളജാ പി ഒ പശാന് നഗർ മലയിൽേകാണം TC-6/(2) പണയിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീതിേമാൾ പി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ േറാസ മകള 63

2 ബീന േറാസ മകള 61

3 അനീറ േറാസ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജികമാർ ആർ മകന 52

2 സന്ാറാണി എൽ മകള 49

3 കഷകമാർ ആർ മകന 44
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ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന

സജ എസ , െമഡികൽ േകാേളജാ പി ഒ പശാന് നഗർ മലയിൽേകാണം TC-6/(2) പണയിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക

 െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2017  -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. 

 
:ജി6-1441/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകാമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േഗാമതി  സിമിനി ഹൗസ

മാധവപരം  ൈടറാനിയൻ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകാമളി വിേലജില   പേരതയെട മകള സജാത , സിമിനി ഹൗസ മാധവപരം

ൈടറാനിയൻ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കടകാമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന        05-08-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
:ജി6-12113/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകാമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമചനൻ െജ  MCPO

െചനിേലാട  TC  -95/2271,  വാർവിളാകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷകമാരി പി ഭാര് 51

2 സജ എസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത മകള 60

2 പഭാകരൻ മകന 74

3 സേരാജം മകള 70

4 സധാകരൻ മകന 68

5 രതനാകരൻ മകന 54

6 രാധ മകെന ഭാര് 72

7 ഷീബഗൗരി പൗതി 41

8 ആർ പതകമാരി മകെന ഭാര് 52

9 ഗംഗ എം പി പൗതി 21

10 കഷപിയ പൗതി 25

11 രമണി മകെന ഭാര് 65

12 ഉണികഷൻ പൗതി 35

26th October 2021Revenue Department9043
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകാമളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സര് പി ചനൻ ,

TC-95/2271, KVRA-൭൮൪,ഐശ്ര് െചനിേലാട െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   കടകാമളി 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി6-26760/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി പി എസ  ൈതകാട പ

ി  ഒ  ജഗതി  ഇശ്രവിലാസം േറാഡ TC-16/545,  ദീപിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ൈതകാട  വിേലജില   പേരതയെട  മകള ദീപ  പി

േഗാപിനാഥ , ൈതകാട പി ഒ ജഗതി ഇശ്രവിലാസം േറാഡ TC-16/545, ദീപിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-09-2020  -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 മലിക പി വി ഭാര് 55

2 സര് പി ചനൻ മകള 20

3 സഞ പി ചനൻ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശ പി േഗാപിനാഥ മകന 55

2 ദീപ പി േഗാപിനാഥ മകള 52
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2-26931/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി അയപൻ  െവൽമണ

്  പരയിടം  പണിറ്സ  േകാളനി  TC  4/1490  കവടിയാർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ആർ തങമണി , െവൽമണ് പരയിടം പണിറ്സ േകാളനി TC 4/1490 കവടിയാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര

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 ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-26929/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപംകമാർ നായർ  YGRA A 4

T  C4  /  2049  സൗപർണിക  കറവേങാണം   കവടിയാർ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അനിത േപംകമാർ ,  YGRA-A-4,  TC 4/2049,  സൗപർണിക കറവൻേകാണം കവടിയാർ പി  ഒ േബാധിപിച അേപക

കവടിയാര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-26927/2021 23-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ തങമണി ഭാര് 56

2 സജ എ മകന 38

3 റി സജിത മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത േപംകമാർ ഭാര് 60

2 വിജയ േപംനായർ മകന 37

3 രാഹൽ നായർ മകന 32

26th October 2021Revenue Department9045
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 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീത എൽ എസ  ലകി വിഹാ

ർ KKRA 22 കനകകന് െലയൻ വികാസ ഭവൻ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കവടിയാര  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ

േവണേഗാപാൽ ബി  ,  ലകി  വിഹാർ KKRA 22  കനകകന്  െലയൻ വികാസ ഭവൻ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക

കവടിയാര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-07-2021  -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. 

 
:ജി2-26926/2021 23-09-2021
 
   തിരവനനപരം    താലകില    കവടിയാര     വിേലജില    താമസിചവരെവ      അനരിചേപായ   എം ആർ

ബാലസബഹണ്ൻ  യമന സരസ അമലമക്  കവടിയാർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയ

എം പി , യമന സരസ അമലമക് കവടിയാർ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021  -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. 

 
:ജി2-26925/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി വിശ്രാജൻ  മണലിവി

ള  പതൻ  വീട  GV59,  മടട  പി  ഒ           എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലിസബത് എഫ

, മണലിവിള പതൻ വീട GV59, മടട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ  നടതി വന റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   15-04-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാൽ ബി ഭരതാവ 62

2 േദവനാരായണൻ ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതൻ

20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ എം പി ഭാര് 56

2 അഞ ബി െജ മകള 33
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-29132/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അണരേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമദാസ  േമേലകനിൽ

വീട  കാര്വടം  കാര്വടം  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണരേകാണം വിേലജില   പേരതനെറ അമ രാജമ ,  േമേലകനിൽ വീട

കാര്വടം കാര്വടം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   അണരേകാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വനറിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന30-07-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശിയായി 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 എലിസബത് എഫ ഭാര് 50

2 ബി രാജമ അമ 71

3 ബിന എം വി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ അമ 79

26th October 2021Revenue Department9047
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി3-28966/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി പദമ  പൗർണമി TC 27/950

(1)അതാണി േറാഡ വഞിയർ പി ഒ  എനവരെട  അവകാശിക്  ബാങ് മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേവക പി  ,പൗർണമി  TC 27/950

(1)അതാണി േറാഡ വഞിയർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി 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. 

 
:ജി3-29135/2021 23-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  സകമാരൻ നായർ and

ൈഹമവതി റി  പടിഞാറിൽ കലാടമക് മണകാട പി ഒ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതരെട  മകന മേഹനനാഥ എസ ,

പടിഞാറിൽ കലാടമക് മണകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാലകൾ     30-12-2019 -and 20-11-2019

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. 

 
:ജി3-28113/2021 23-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേവക പി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹനനാഥ എസ മകന 64

2 ശീകമാരൻ നായർ എസ മകന 63

3 ബാേലനൻ എസ മകന 57

4 ശീേദവി എച് മകള 56

5 സിന മകള 52

6 പകാശ മിത എസ മകന 48

7 സംഗീത എച് മകള 42
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 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജം പി  ഇടകഴി വിളാകത് വീട

പാേറാടേകാണം  എനവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െബൽസൺ സി , ഇടകഴി വിളാകത് വീട പാേറാടേകാണം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -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. 

 
:ജി3-28133/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  TC 47/593 പനറ

തിരവനനപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി , TC 47/593 പനറ തിരവനനപരം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -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. 

 
:ജി3-28160/2021 23-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഷമ േമാഹൻ  TC 27/1148 (5

)  ഏറതവീട  വഞിയർ  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േമാഹൻകമാർ എൻ , TC 27/1148 (5)

ഏറതവീട വഞിയർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    24-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െബൽസൺ സി ഭരതാവ 66

2 േറാഷൻ െബൽസൺ മകന 41

3 േറാബൻ െബൽസൺ മകന 34

4 േരഖ ആർ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 38

2 സജിൻ മകന 20

3 സതീഷ മകന 17

4 സൗമ് േജാസഫ മകള 14
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േറായി ഭാര് 51

2 േറാനിഷ പി േറായി മകള 28

3 േറാസി പി േറായി മകള 26

4 േമാഹൻകമാർ എൻ ഭരതാവ 62

5 നന എസ േമാഹൻ മകള 24
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